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RESUMO 

Ao longo dos tempos, a exploração dos recursos naturais estimulou o aumento da 

capacidade produtiva, o que, por sua vez, trouxe como conseqüência a elevação de 

resíduos descartados inadequadamente no meio ambiente. Em busca de um 

equilíbrio entre o volume produzido e descartado na natureza, as sociedades 

precisaram criar legislações específicas para combater e controlar a poluição, além 

de diminuir outros danos causados pelas ações humanas. No Brasil, um marco 

neste tipo de legislação foi a Lei 12.305, sancionada em 2010, que instituiu a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Um dos resíduos que recebem uma maior 

atenção na lei é o pneu, a partir do momento em que os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes devem obrigatoriamente estruturar e implementar um 

sistema de logística reversa específico para este produto. O objetivo geral do 

presente trabalho é verificar o cumprimento das exigências da PNRS por parte das 

revendedoras autorizadas de pneus de Brasília, mais especificamente da região 

administrativa do Plano Piloto. Para a revisão bibliográfica foram destacados temas 

como: resíduos sólidos; resoluções CONAMA; Logística Reversa; PNRS; e a Política 

Distrital de Resíduos Sólidos (PDRS), por operacionalizar as práticas da região. 

Após apresentados os conceitos principais, um panorama geral dos pneus 

inservíveis no Brasil foi traçado, com o intuito de contextualizar o problema de 

pesquisa. Este trabalho trata-se de uma pesquisa social, aplicada, exploratória, 

qualitativa, cujo método de coleta foi um estudo de caso, realizado com entrevistas 

semiestruturadas, observação direta e análise documental. A partir dos resultados 

constatou-se o cumprimento do disposto na legislação federal pelas revendedoras 

de pneus, no entanto, o nível de conhecimento dos níveis táticos e estratégicos dos 

estabelecimentos, a respeito de PNRS e logística reversa se mostraram limitados. 

Por fim, desta investigação detectou-se uma discrepância entre os números 

apresentados sobre destinação adequada de pneus no país: dados oficiais 

mostraram-se elevados quando comparado aos dados obtidos na presente 

pesquisa.   

 
Palavras-chave: Gestão Ambiental; Logística Reversa, PNRS, Pneus Inservíveis. 
 
 



 

 

ABSTRACT 

Throughout time, the exploration of natural resources has stimulated the productive 

capacity of the population, therefore creating an elevated and inadequate disposal of 

residue in the environment. While searching for a balance between the produced and 

discarded volume of solid waste in the environment, societies needed to create 

specific pieces of legislation to take measures against and control pollution, and, 

furthermore, mitigate the damage caused by human action. In Brazil, such a legal 

mark took place with Law 12,305, sanctioned in 2010 and established the National 

Solid Waste Management Policy (PNRS). The tire is the one that receives the most 

attention amongst a great deal of residue mentioned in the legislation. It is so 

because the manufacturers, dealers, distributors and salespeople must structure and 

implement a system of reverse logistics for this product. The main purpose of this 

work is to check up on the fulfillment of PNRS' demands by the authorized tire 

dealers in Brasilia, specifically in the Plano Piloto administrative region. For the 

bibliographical review, the following themes were featured: solid waste; CONAMA 

resolutions; reverse logistics; PNRS; and the District Solid Waste Management Policy 

(PDRS), which manages the operations in the region. After the main concepts are 

shown, a briefing on the general view of the unserviceable tires in Brazil was created. 

It has intented to contextualize the issue of research. This work is a social, applied, 

exploratory and qualitative research. Its data gathering method was a case study, 

carried out by semi-structured interviews, direct observation and document analysis. 

From the results, the compliance of legislation on part of the tire dealerships could be 

verified, however, the establishments' knowledge level, both strategic and tactical, in 

regards to the PNRS and reverse logistics, was considered limited. In its closing 

arguments, from this study's investigation, a discrepancy amongst the data gathered 

on the destination of adequate disposal of tires was detected: The official data, when 

compared to the data obtained in this study, was found to be higher.   

 
Keywords: Environmental Management; Reverse Logistic, PNRS, Unserviceable 
Tires. 
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1. INTRODUÇÃO 

A sociedade ao longo da história adquiriu cada vez mais consciência sobre as 

questões ambientais e de sua respectiva importância para preservação da vida. 

Apesar de todo o conhecimento, o sistema econômico vigente incita o consumo 

exagerado, o que por sua vez acarreta no aumento da variedade e do volume de 

resíduos. O gerenciamento de resíduos sólidos através da Logística Reversa (LR) é 

um tema atual e necessário para a busca do equilíbrio ecológico. 

Em 2010, foi sancionada no Brasil a Lei 12.305, que instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos – PNRS, com o objetivo de regulamentar e reger as atividades 

sobre resíduos sólidos no país. Um dos principais focos desta medida foi a de 

obrigar a implementação das práticas de Logística Reversa. Pneus se tornam um 

tema especialmente relevante para a atualidade tendo em vista o previsto no artigo 

33 da referida lei, que obriga este setor a estruturar e implementar sistemas de 

logística reversa (BRASIL, 2010). 

O descarte inadequado de pneus traz um enorme impacto na natureza, pois o 

depósito de água nos mesmos pode ser foco de mosquitos transmissores de 

doenças, além da possibilidade de provocar enchentes (Associação Nacional de 

Empresas de Reciclagem de Pneus e Artefatos de Borracha - AREBOP, 2017). De 

acordo a explicação divulgada no website do Ministério do Meio Ambiente, a 

borracha é uma das matérias primas do pneu e possui tempo indeterminado de 

decomposição, por ser um produto não biodegradável (Ministério do Meio Ambiente 

- MMA, 2017). 

O problema ambiental gerado pelo descarte inadequado de pneus cuja legislação 

tenta combater, traz responsabilidades aos fabricantes e revendedores. O setor de 

produção de pneus e câmaras de ar no Brasil corresponde a 0,7% do Produto 

Interno Bruto (PIB) industrial, com uma geração de 29,5 mil empregos diretos e 160 

mil indiretos. A rede de revendas para reposição de pneus no país é constituída por 

mais de 4.500 estabelecimentos e cerca de 40 mil empregados (Associação 

Nacional da Indústria de Pneumáticos - ANIP, 2015). 

A presente pesquisa possui como foco a atuação das revendedoras autorizadas de 

pneus localizados em Brasília-DF, mais especificamente, na Região Administrativa - 
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RA nº I: Plano Piloto. Classificado como qualitativo, exploratório e descritivo, este 

trabalho utilizou como método de coleta dados a entrevista semi-estruturada a partir 

de um estudo de caso.   

O problema motivador deste trabalho foi: de acordo com a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS) quanto a obrigatoriedade da logística reversa para pneus 

inservíveis, os revendedores autorizados de Brasília – DF (Plano Piloto), cumprem 

às exigências da Lei 12.305/2010? 

1.1 Objetivo Geral  

Analisar o cumprimento das exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

pelos revendedores autorizados de pneus, que atuam na região de Brasília – DF 

(Plano Piloto). 

1.2 Objetivos Específicos  

 Demonstrar o panorama atual dos pneus inservíveis no Brasil,  

 Verificar o processo de Logística Reversa de pneus inservíveis, nas 

revendedoras autorizadas de pneus de Brasília – DF (Plano Piloto), 

 Identificar o grau de conhecimento dos temas “logística reversa” e “PNRS” 

entre os níveis estratégicos e táticos das revendedoras de pneus de Brasília – 

DF (Plano Piloto). 

 Identificar se há o cumprimento das exigências da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos pelas revendedoras autorizadas de pneus de Brasília – DF 

(Plano Piloto). 
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1.3 Justificativa   

Segundo a ANIP (Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos, 2017), a coleta 

de pneus inservíveis no Brasil por parte dos fabricantes começou em 1999. A partir 

deste ano 3,72 milhões de toneladas de pneus inservíveis foram coletados e tiveram 

destinação adequada até o mês de abril de 2016. Esses números equivalem a 744 

milhões de pneus de carros de passeio.  

Em um país de dimensões continentais como o Brasil, a mensuração da reciclagem 

é complexa, pois atende diferentes tipos de realidades sociais e de atores 

participantes do processo. O estudo Ciclosoft do CEMPRE (2016) mostra que 

apenas 15% da população brasileira (31 milhões de pessoas) possuem serviço de 

coleta seletiva e somente 18% dos municípios no país (1055 no total) operam estes 

programas.  

Apesar da complexidade dos números sobre reciclagem, o CEMPRE (2017) estimou 

que 85% dos pneus inservíveis no Brasil foram reciclados, o que mostra o sucesso 

desta área da Logística Reversa. Os números são apenas menores aos de 

embalagens de agrotóxico – 94% reciclados e de latas de alumínio – 98,4%. 

Os revendedores juntamente com os distribuidores participam do processo de 

reciclagem de pneus, a partir do momento que o cliente deixa o pneu inservível no 

estabelecimento, quando realiza a troca por pneus novos. Existem duas opções para 

o encaminhamento de pneus: empresa de triagem e seleção ou destinação final. 

(LAGARINHOS e TENÓRIO, 2013). 

A partir da análise de outros trabalhos, a presente pesquisa é relevante, pois realiza 

um levantamento atual sobre a questão dos pneumáticos em âmbito local (DF). 

Após a leitura e compreensão dos principais assuntos relacionados à temática, a 

pesquisa evoluiu ao buscar dados in loco, através de um estudo de caso. Por ser um 

tema recente, perceberam-se lacunas na literatura que este trabalho é capaz de 

sanar. Outros estudos costumam ser bastante abrangentes e os números não 

devem ser considerados como válidos para o setor e a localidade em questão. Desta 

forma enxerga-se uma oportunidade para estudar a prática da Logística Reversa de 

pneus inservíveis, na região administrativa do Plano Piloto em Brasília – DF 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo são apresentados conceitos de Resíduos Sólidos, em seguida 

explana-se sobre as Resoluções CONAMA que foram fundamentais para a evolução 

da legislação ambiental nacional até a sanção da lei 12.305/10, a qual também é 

explicada a seguir. A lei Distrital de Resíduos Sólidos elaborada somente quatro 

anos após a lei federal também será tratada neste referencial teórico, afinal, é a 

legislação vigente no âmbito local. 

Diante da importância e recenticidade do tema, “Logística Reversa” também é 

conceituada, além de demonstrar seus tipos. Suas vantagens e desvantagens são 

apresentadas a fim de compreender o conceito, com o devido foco nos pneus 

inservíveis 

2.1 Resíduos Sólidos  

No Brasil, a gestão dos resíduos sólidos apresenta realidades diferentes em cada 

cidade e desta mesma forma ocorre no âmbito das regiões geográficas. (PHILLIPPI 

JR.et al., 2012). A geração de resíduos sólidos urbanos (RSU) no Brasil em 2015 

totalizou 79,9 milhões de toneladas, porém foram coletadas 72,5 milhões de 

toneladas. (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza e Resíduos Especiais - 

ABRELPE, 2015). Isso evidencia que 7,4 milhões de toneladas de resíduos não 

foram coletados e tiveram destino impróprio.  

A sociedade contemporânea possui grandes desafios no processo de descarte 

correto de resíduos sólidos e na disposição final destes excessos, com o objetivo de 

reduzir os impactos ambientais. O aumento da consciência ambiental na sociedade 

foi resultado de uma evolução histórica dos movimentos ambientais da segunda 

metade do século XX (CAMARGO, 2002). Algumas práticas se mostraram 

fundamentais para a gestão adequada de resíduos sólidos, como a coleta seletiva; 
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reciclagem; inclusão socioprodutiva de catadores e redução de resíduos nas fontes 

geradoras. 

Resíduos sólidos referem-se a algo físico resultante de atividades urbanas, 

industriais, de serviços de saúde, rurais, especiais ou diferenciadas. São materiais 

sólidos sem utilidade aparente, supérfluos ou perigosos, os quais precisam ser 

descartados ou eliminados. Apesar de o termo lixo ser aplicado aos resíduos sólidos 

em geral, muita coisa desse lixo pode ser reciclado ou até mesmo reutilizado, se por 

acaso os materiais forem adequadamente tratados (GUARNIERI, 2011). 

A reciclagem e a reutilização do lixo proporcionam uma redução da demanda de 

matérias primas e energia. Outro aspecto relevante sobre os serviços de manejo dos 

resíduos sólidos está na possibilidade de impactar sobre a economia como um todo, 

por meio da geração de emprego e renda (SAIANI E JÚNIOR, 2014). 

O Brasil apresenta diversos problemas relacionados aos resíduos sólidos urbanos. A 

sua geração tem aumentado consideravelmente, em decorrência da crescente 

urbanização das últimas décadas, do aumento da renda, do consumo e de novos 

hábitos da população (JÚNIOR; SAIANI; DOURADO, 2014). Marchi (2011) 

acrescenta à discussão que não considera o Brasil como referência no tratamento e 

destinação final de seus resíduos sólidos, já que a coleta seletiva é a primeira etapa 

para a logística reversa. Segundo esta autora, resíduos orgânicos e inorgânicos são 

misturados na fonte geradora e nos serviços de coleta, inviabilizando o reuso de 

materiais, cujos destinos usuais são depósitos de lixo ou aterros. 

Através da Norma 10.004 do ano de 2004, a ABNT define resíduos sólidos como 

resíduos nos estados sólido e semi-sólido, resultantes de atividades industriais, 

domésticas, hospitalares, comerciais, agrícolas, de serviços e de varrições (ABNT, 

2004). 

Esta Norma ainda estabelece a classificação dos resíduos sólidos em dois grupos – 

perigosos e não perigosos, sendo este último grupo ainda subdividido em não inerte 

e inerte. A definição de cada um ocorre da seguinte forma: 

 Classe I (Perigosos): apresentam risco à saúde pública por causa da 

incidência e acentuação do índice de doenças, provocando mortalidade. Além 
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disso apresentam riscos ao meio ambiente devido ao seu gerenciamento 

inadequado. Esses resíduos são classificados de acordo com sua toxicidade, 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade e patogenicidade. 

 Classe II (Não perigosos) – Não inertes: podem possuir algumas propriedades 

como combustibilidade, biodegrabilidade e solubilidade em água. 

 Classe II (Não perigosos) – Inertes: resíduos não biodegradáveis e que não 

são solúveis em água. 

Para Gouveia (2012) o crescimento populacional, o desenvolvimento econômico, 

tecnológico e a urbanização contribuem para a modificação no estilo de vida da 

sociedade, assim como a produção de resíduos sólidos se tornou mais diversificada 

e mais volumosa. O autor também ressalta a periculosidade dos resíduos aos seres 

humanos e ecossistemas em decorrência da utilização de novas tecnologias. 

Em busca da preservação do meio ambiente, três grupos de agentes são 

necessários a fim de solucionar problemas no gerenciamento de resíduos sólidos. 

(1) As empresas com a possibilidade de implementar estratégias no processo 

reverso de produtos. (2) A população através de campanhas educacionais, pode 

adquirir uma maior consciência sobre a importância da reciclagem e da diminuição 

do lixo descartado. (3) A administração pública que pode desenvolver políticas para 

logística reversa no aumento da taxação de certas manufaturas (GRIMBERG e 

BLAUTH, 1998). Na administração pública, os governos locais possuem papel 

fundamental na criação de negócios para os resíduos sólidos, no sentido de fornecer 

subsídios às empresas reciclarem, incitando práticas de produção mais limpas 

(BARBIERI, 2004). 

2.1.1 A evolução das Resoluções CONAMA 

O CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) é um órgão consultivo e 

deliberativo cuja finalidade é definir resoluções para a condução de atividades 

relacionadas ao meio ambiente (GUARNIERI, 2011). 
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No caso específico da fabricação de pneus, que neste trabalho se refere como 

“indústria pneumática”, conforme a revisão de literatura demonstra, surgiu no Brasil 

no final da década de 1990. A partir daí, vieram às primeiras legislações ambientais 

que regulamentam de forma específica este setor, a exemplo das Resoluções 

nº258\99 e nº416\09 (BRASIL, 1999, 2009). As Resoluções são atos do CONAMA 

que tratam de ordenamentos referentes a normas técnicas e diretrizes, uso 

sustentável de recursos ambientais, além de métodos e modelos relativos à 

proteção ambiental (MMA, 2017).  

 

A Resolução CONAMA número 258, de 26 de agosto de 1999, através do artigo 1º, 

regulamenta a obrigação das empresas fabricantes e importadoras de pneus, pela 

coleta e destinação final ambientalmente adequada dos pneus inservíveis. O artigo 

9º desta resolução determina que a destinação inadequada de pneus inservíveis, 

como deixá-los em aterros sanitários, terrenos baldios, mar, lagos ou riachos, rios, e 

queima a céu aberto, se torna uma prática proibida (BRASIL, 1999). 

Em virtude da necessidade de alterações, o CONAMA através da Resolução número 

301 de 2002 incluiu e alterou alguns detalhes da Resolução nº 258. Entre eles fica 

evidente a necessidade de responsabilização e colaboração entre os diversos 

agentes na destinação adequada de resíduos sólidos. Consumidores finais de 

pneus, reformadores, consertadores, distribuidores, revendedores, juntamente com 

fabricantes, importadores e Poder Público, devem colaborar na coleta dos pneus 

inservíveis (BRASIL, 2002). 

De acordo com o artigo 12 da Resolução 301, o não cumprimento do disposto 

implicará nas sanções estabelecidas na Lei de Crimes Ambientais – nº 9.605 de 

1998 (BRASIL, 1998). O artigo 12-A desta mesma Resolução estende as mesmas 

regras aplicadas a pneus usados, de qualquer natureza, para aqueles que 

ingressarem em território nacional (BRASIL, 2002).  

A Resolução CONAMA nº 416 de 2009 dispõe sobre a prevenção à degradação 

ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação, além de dar outras 

providências. Em seu artigo 1º é instituída a responsabilidade dos importadores e 

fabricantes pela coleta e destinação adequada de pneus, mesmo com a contratação 

de empresa especializada para este tipo de função (BRASIL, 2009). 
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O art. 2º desta mesma Resolução faz a caracterização de pneu ou pneumático; 

conceitua pneu novo, pneu usado, pneu reformado bem como os tipos de processo 

de reutilização da carcaça: recapagem, recauchutagem ou remoldagem. A descrição 

do que é um pneu inservível, destinação ambientalmente adequada de pneus 

inservíveis, ponto de coleta, central de armazenamento e mercado de reposição de 

pneus também integram o artigo 2º da referida Resolução (BRASIL, 2009). 

O artigo 7º trata sobre a necessidade por parte de fabricantes e importadores de 

elaborar um plano de gerenciamento de coleta, armazenamento e destinação de 

pneus inservíveis – PGP. Este plano deve seguir requisitos como: descrição de 

estratégias para a coleta de pneus inservíveis, indicação das unidades de 

armazenamento, além da descrição de programas educativos a serem 

desenvolvidos junto aos agentes envolvidos e consumidores (BRASIL, 2009). 

Já o artigo 11 com vistas ao aprimoramento do processo de coleta e destinação de 

pneus inservíveis no país, atribui aos fabricantes e importadores algumas ações, 

como divulgar a localização dos pontos de coleta e incentivar os consumidores a 

entregar os pneus usados nos determinados pontos, centrais de armazenamento ou 

pontos de comercialização. Ações com o intuito de promover estudos e pesquisas 

para desenvolver técnicas de reutilização, reciclagem, coleta e destinação segura e 

adequada de pneus inservíveis também são lembradas assim como o 

desenvolvimento de ações para a articulação de todos os agentes da cadeia de 

coleta e destinação de pneus inservíveis (BRASIL, 2009). 

Diversas resoluções do CONAMA coordenam fundamentos sobre a regulamentação 

ambiental e gestão de resíduos sólidos. Elas tiveram relevância no que diz respeito 

à modernização da legislação ambiental brasileira, pois estimularam a elaboração de 

canais reversos de pós consumo no país. Um exemplo disso é a Resolução 

CONAMA 362/05, a qual incentiva a prática de logística reversa para embalagem e 

óleo lubrificante e atualmente, é um dos canais reversos que possuem uma 

adequada organização (GUARNIERI, 2011).  

Com o passar dos anos os responsáveis pelo governo brasileiro passaram a dar 

maior importância à gestão integrada de resíduos sólidos em decorrência dos 

ganhos ambiental, social e econômico. Além de regulamentar sanções em 
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decorrência de atos e condutas prejudiciais ao meio ambiente, as resoluções servem 

como parâmetro para a prática de programas de logística reversa. Alguns destes 

programas se tornaram boa referência com relação a outros tipos de materiais, como 

por exemplo o caso dos agrotóxicos e dos pneus, pelo fato de possuírem alto índice 

de reciclagem e destinação final adequada  (GUARNIERI, 2011; CEMPRE, 2017). 

Antes mesmo da criação da PNRS, no ano de 2010, alguns estados como São 

Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina já possuíam suas 

respectivas políticas estaduais de resíduos sólidos. Porém, essas disposições 

anteriores, assim como as resoluções do Conama, precisam obedecer às diretrizes 

gerais da PNRS, por esta ser uma legislação federal (YOSHIDA, 2012). 

2.1.2 Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

 
As frequentes inovações tecnológicas, o incremento da escala de produção, a 

diminuição do ciclo de vida dos produtos e a exploração cada vez maior de recursos 

naturais são alguns fatores que aumentam a quantidade gerada de resíduos e 

consequentemente o seu descarte na natureza. A partir das demandas da sociedade 

o Poder Público tem como compromisso tomar iniciativas para solucionar problemas 

decorrentes do conflito entre meio ambiente e desenvolvimento tecnológico.  

Desta forma a Lei Federal 12.305/10, sancionada no dia 03 de agosto de 2010, 

instituiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS). Esta lei dispõe sobre os 

objetivos, instrumentos, princípios e diretrizes referentes ao gerenciamento de 

resíduos sólidos (BRASIL, 2010). A PNRS altera a lei de crimes ambientais (Lei 

9.605/98) e dá outras providências quanto à gestão integrada. Também são 

incluídos os resíduos perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder 

público, conforme evidencia o artigo primeiro (BRASIL, 2010). 

De acordo com o artigo 6º da PNRS (BRASIL, 2010) os princípios da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos são: a prevenção e a precaução; o poluidor-pagador e 

o protetor-recebedor; a visão sistêmica na gestão de resíduos sólidos, abrangendo 

as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública; o 
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desenvolvimento sustentável; a ecoeficiência; a cooperação entre as diferentes 

esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos da sociedade; a 

responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos; o reconhecimento do resíduo 

sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de 

trabalho e renda e promotor de cidadania; o respeito às diversidades locais e 

regionais; o direito da sociedade à informação e ao controle social e por fim, o 

princípio da razoabilidade e a proporcionalidade. 

 A PNRS objetiva a proteção da saúde pública e do meio ambiente, a não geração, a 

redução, a reutilização, a reciclagem e o tratamento de resíduos sólidos. Também 

estimula a prática de ações sustentáveis de produção e consumo, a adoção e 

desenvolvimento de tecnologias limpas e a capacitação técnica na área de resíduos 

sólidos para se ter a disposição final adequada dos mesmos (TORRES e 

FERRARESI, 2012). 

Uma das maiores inovações da PNRS aparece no artigo 30, ao determinar a 

responsabilidade compartilhada entre todos os agentes envolvidos no processo de 

geração de resíduos sólidos – atacadistas, varejistas, importadores, fabricantes, 

consumidores finais e Poder Público. Outro ponto significativo deste artigo é a 

necessidade de estabelecer acordos setoriais para a criação de canais reversos, 

visando à viabilidade econômica e sustentabilidade, através do gerenciamento de 

resíduos (MACHADO, 2012; GUARNIERI, 2011; CERQUEIRA-STREIT, 2015; 

BRASIL, 2010). 

Em seu artigo 7º, inciso XII, a PNRS objetiva a integração dos catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Já no artigo 8º, inciso IV, dispõe 

sobre o incentivo à criação e desenvolvimento de cooperativas e de outras formas 

de associação de catadores. Segundo Yoshida (2012) esta preocupação por parte 

do Poder Público em inserir as cooperativas de catadores nas ações de 

responsabilidade compartilhada contribui para a promoção do desenvolvimento 

sustentável com inclusão social, essencial para a realidade brasileira. 

A PNRS teve como base a legislação alemã que institui a responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida do produto (art. 30 BRASIL, 2010). Entretanto, há 
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uma diferença marcante entre o caso brasileiro e o europeu: a existência do catador 

de material reciclável. Este agente ambiental sempre representou um papel de 

grande relevância no processo de logística reversa, e atualmente através da Lei 

12.305 almeja uma maior atenção pelo seu trabalho. (GUARNIERI, 2011). 

No contexto dos pneumáticos, também cabe ressaltar o artigo 33, que por sua vez, 

trata sobre parcerias entre associações e fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes (BRASIL, 2010). A integração entre empresas privadas participantes 

da cadeia logística é importante, mas a PNRS também pretende traçar diretrizes 

gerais aos Estados, Distrito Federal e municípios. No entanto, estes entes possuem 

autonomia para suplementarem as diretrizes gerais, a partir de adaptações 

adequadas às diversidades regionais e aos interesses locais (YOSHIDA, 2012).  

O decreto número 7.404 de dezembro de 2010, regulamenta a Lei da PNRS e 

dispõe sobre o que são resíduos perigosos além de definir os atores considerados 

geradores ou operadores de tais resíduos, atribuindo-lhes responsabilidades pelo 

Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos (BRASIL, 2010). 

Para Yoshida (2012) a PNRS reúne condições e pressupostos à mudança do 

sistema vigente, de comando e controle de cunho corretivo-repressivo, para um 

sistema com crescentes subsídios, decorrentes de princípios e instrumentos 

econômicos e de mercado. Segundo a mesma autora, a PNRS também traz 

instrumentos de planejamento para a operacionalização da gestão compartilhada de 

resíduos, com uma maior possibilidade de participação do setor econômico e da 

sociedade em geral. 

O princípio da responsabilidade compartilhada estabelece a cadeia de 

responsabilidade de todas as partes que entram no ciclo de vida do produto, sejam 

elas pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado. O intuito maior deste 

princípio é reduzir tanto o volume de resíduos, quanto o impacto à saúde e ao meio 

ambiente (MACHADO, 2012). Neste contexto, cabe ressaltar a importância do 

instrumento definido no inciso XVI do artigo 8º da PNRS, os acordos setoriais. Estes 

são compromissos firmados entre o poder público e as empresas e a partir dele são 

definidas as responsabilidades de cada agente. 
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Ainda segundo Machado (2012) o grande desafio deste princípio está na efetividade 

da responsabilidade compartilhada de fabricantes, importadores, distribuidores, 

comerciantes e consumidores. O autor esclarece o seu ponto de vista a partir da 

comparação entre responsabilidade compartilhada e logística reversa. As duas 

práticas abrangem empresas e pessoas físicas que possuem responsabilidade 

jurídica pelo ciclo de vida do produto, no entanto a logística reversa não atinge todos 

os produtos, sendo necessária aplicação de legislação específica para seu 

funcionamento. Desta forma o conceito de responsabilidade compartilhada torna-se 

muito amplo por causa de sua abrangência. 

Também são perceptíveis algumas outras incertezas a respeito da responsabilidade 

compartilhada, inclusive para informar as obrigações de cunho mais geral, como: a 

responsabilidade de colocar no mercado produtos que gerem menos resíduos. 

Divulgar informações educativas sobre como evitar, reciclar e eliminar resíduos de 

certos tipos de produtos é igualmente uma obrigação sancionada pela lei além de 

incentivar a participação de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 

em ações previstas no plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos 

(JURAS e ARAÚJO, 2012). 

O estabelecimento de diretrizes gerais pela PNRS sobre os aspectos da gestão de 

resíduos sólidos impele a sociedade a um maior aprofundamento do tema. No 

entanto, muito ainda precisa ser discutido e realizado para que as empresas, dos 

mais diversos setores de atuação possam solucionar o problema dos resíduos 

sólidos no Brasil, simultaneamente com o desenvolvimento econômico e a geração 

de lucro (GUARNIERI, 2011). 

Certas empresas e instituições públicas e privadas precisam desenvolver um plano 

de gerenciamento de resíduos sólidos, integrado ao plano municipal, e disponibilizá-

lo aos órgãos municipais competentes, ao Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(SISNAMA) e ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos 

Sólidos (SINIR). A apresentação do plano deve ter periodicidade anual, além de 

conter todas as informações sobre sua implementação e operacionalização 

(ETHOS, 2012). 



23 

 

 

De acordo com o artigo 20 da PNRS devem apresentar plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos as organizações de tais tipos: serviços públicos de saneamento; 

indústrias – resíduos gerados nos processos produtivos e nas instalações 

industriais; serviços de saúde; mineração; empresas geradoras de resíduos 

perigosos; empresas que gerem resíduos não perigosos – por sua natureza, 

composição ou volume, mas que não sejam equiparados aos resíduos domiciliares 

pelo poder público municipal; empresas de construção civil; empresas e terminais de 

transportes; e os responsáveis por atividades agrossilvopastoris (ETHOS, 2012).  

A implementação da PNRS depende do desenvolvimento de ações de educação 

ambiental para tornar a sociedade mais consciente e atuante em relação ao meio 

ambiente. A educação ambiental para Marchese, Konrad e Calderon (2011) é uma 

prática individual e coletiva e tem como propósito formar cidadãos com consciência 

regional e mundial que respeitem a autodeterminação dos povos e soberania das 

nações. Ainda segundo os autores, esta educação focada na logística reversa deve 

transformar as atitudes esporádicas das pessoas em práticas diárias. 

2.1.3 Política Distrital de Resíduos Sólidos (PDRS) 

A Lei Distrital 5.418 de 24 de novembro de 2014 discorre sobre a Política Distrital de 

Resíduos Sólidos (PDRS) e dá outras providências. Existem algumas especificações 

na PDRS que não estão dispostas na Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), em virtude das diversidades e dos interesses da região. 

Com relação aos princípios da Lei 5.418/14, em seu artigo 3º, há um acréscimo de 

três incisos em relação à PNRS, mais especificamente os incisos XII, XIII e XIV, e 

nesta ordem eles fazem referência à: integração da Política Distrital de Resíduos 

Sólidos às políticas de erradicação do trabalho infantil e às políticas sociais; busca 

da garantia de qualidade de vida das populações atuais sem comprometer a 

qualidade de vida das gerações vindouras; e a responsabilidade pós consumo do 

produtor por produtos e serviços ofertados, através de apoio a programas de coleta 

seletiva, educação ambiental e acordos setoriais (GDF, 2014).  
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A PDRS descreve com mais precisão os objetivos tendo em vista que possui 

quatorze incisos a mais que a lei federal. Os incisos XVI, XVII, XVIII e XIX assim são 

expostos respectivamente: erradicação dos lixões para evitar o agravamento de 

problemas ambientais gerados por resíduos sólidos; ampliação do nível de 

informações com o propósito de integrar ao cotidiano das pessoas a questão de 

resíduos sólidos e a busca de soluções para ela; busca da autossustentabilidade 

econômica do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), mediante criação e implantação 

de mecanismos de cobrança e arrecadação, de acordo com a capacidade de 

pagamento da população; e fortalecimento de instituições relacionadas à gestão 

sustentável de resíduos sólidos pela promoção de programas que incentivem à 

utilização de selos verdes (GDF, 2014). 

Cabe ressaltar que o termo “disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos” 

(utilizado pela lei federal) pode ser interpretado por “erradicação dos lixões” 

(conforme evidenciado na lei distrital), ou seja, a PDRS colocou como objetivo, 

aquilo que foi sancionado no artigo 54 da PNRS.  

Os incisos XX, XXI, XXII, XXIII e XXIV são expostos na devida ordem: 

compatibilização entre gerenciamento de resíduos sólidos e de recursos hídricos, o 

desenvolvimento regional e a proteção ambiental; fomento ao consumo, pelos 

órgãos e agentes públicos de produtos constituídos total ou parcialmente de material 

reciclado; estímulo à realização de convênios com ONGs para viabilizar soluções 

conjuntas na área de resíduos sólidos; incentivo à parceria entre o DF e as 

entidades particulares para a capacitação técnica e gerencial dos técnicos em 

limpeza urbana do Governo do Distrito Federal; e incentivo à parceria entre DF e 

sociedade civil com o objetivo de implantar o programa de educação ambiental, com 

enfoque específico para a área de resíduos sólidos (GDF, 2014).  

Diante dos objetivos apresentados, identifica-se que a aplicabilidade destes 

objetivos resultará em desafios gerenciais, também para a administração pública. 

Por exemplo, quando de maneira ampla, trata-se do “fomento” ou “estímulo” (inc. 

XXI e XXII), uma forma de operacionalização precisa ser pensada. Incentivos fiscais 

são recomendados por Barreira (2012), quando afirma que o tributo é um 

instrumento útil que deve ser aplicado aos contribuintes que possuem boas práticas 

ambientais.   
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Por sua vez os incisos XXV, XXVI, XXVII, XXVIII e XXIX falam respectivamente 

sobre: fomento à criação e à articulação de fóruns e fortalecimento das Comissões 

de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMAS para estimular a participação da 

comunidade no processo de gestão integrada dos resíduos sólidos; investimento em 

pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de produção limpa sem agredir o meio 

ambiente; incentivo a programas de habitação popular voltados para moradores de 

lixões e de inserção social dos catadores e suas famílias; incentivo a programas que 

optem pelo catador como agente de limpeza e coleta seletiva; e incentivo à 

implantação de selos verdes por produtores em seus produtos (GDF, 2014).  

Faz-se importante evidenciar que o disposto no inciso XXVIII do artigo 4º também é 

uma forma de adequação à PNRS. A lei federal impõe no seu artigo 17 que os 

Planos Estaduais de Resíduos Sólidos devem incluir socialmente o catador de 

material reciclável , de forma à emancipá-lo economicamente.  

O artigo 5º da Lei 5.418 fala sobre os instrumentos da PDRS e cabe evidenciar que 

os incisos XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV e XXVI não foram identificados na PNRS, 

tratando-se, portanto de uma aplicação da lei em caráter local. Estes incisos são 

assim referidos na PDRS: planejamento regional integrado do gerenciamento de 

resíduos sólidos; programas de incentivo à adoção de sistemas de gestão ambiental 

pelas empresas; certificação ambiental serviços e produtos; auditorias ambientais; 

sistema de informações sobre resíduos sólidos no DF, programas, metas e relatórios 

ambientais para divulgação pública, inserção de percentual de produtos constituídos 

parcialmente ou totalmente de material reciclado por órgãos e agentes públicos; e 

inserção de programas de reaproveitamento, reutilização e reciclagem em órgãos 

públicos (GDF, 2014).  

Acerca das diretrizes aplicáveis aos resíduos sólidos, os artigos 10 e 11 da PDRS 

acrescentam à lei federal. De acordo com o artigo 10 é exigido prévio licenciamento 

ambiental para: obras de unidade de transferência, tratamento e disposição final de 

resíduos sólidos de origem doméstica, pública e industrial; e atividades e obras de 

coleta, tratamento, transporte e disposição final de resíduos sólidos gerados em 

aeroportos e estabelecimentos de serviços de saúde. Já o artigo 11 atribui ao 

Governo de Brasília a responsabilidade de fornecer ao órgão federal responsável 

pelo SINIR (Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos 
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Sólidos), todas as informações necessárias sobre resíduos na forma e periodicidade 

estabelecidas em regulamento federal (GDF, 2014). 

O capítulo IX da Lei 5.418 trata sobre as proibições e punições. Os incisos III, IV, V, 

VI e VII do artigo 37 merecem destaque. Assim são detalhados respectivamente: 

lançamento ou disposição em mananciais e em suas áreas de drenagem, cursos 

d’água, áreas de várzea, lagoas, cavidades subterrâneas, terrenos baldios, poços e 

cacimbas, mesmo que abandonadas, em áreas de preservação permanente e em 

áreas sujeitas à inundação com períodos de recorrência maiores que 100 anos; 

lançamento em sistemas de drenagem de águas pluviais, esgoto, eletricidade e 

telefone, assim como em bueiros e assemelhados; infiltração no solo, sem projeto 

aprovado por órgão responsável; disposição de resíduos sólidos em locais não 

adequados, tanto em áreas urbanas quanto em rurais; e armazenamento em 

edificação não adequada (GDF, 2014). 

Já o artigo 40 estabelece as penalidades administrativas para quem infringir o 

disposto na Lei 5.418/14. Estas são especificadas nos incisos I, II, III, IV, V e VI, 

desta maneira: multa simples ou diária, correspondente, no mínimo a R$5.000,00 

(cinco mil reais) e, no máximo a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), agravada 

no caso de reincidência específica; perda ou restrição de incentivos fiscais 

concedidos pelo Poder Público; perda ou suspensão de participação em linhas de 

financiamento em estabelecimento oficial de crédito; suspensão da atividade; 

embargo de obras; e cassação de licença ambiental (GDF, 2014). 

E por fim, o capítulo X da PDRS - por meio dos artigos 41 até 47, trata sobre 

educação ambiental. Os artigos 41,42, 43 e 44 são citados respectivamente desta 

forma: educação deve ser entendida na forma prevista na Lei federal nº 9.795, de 27 

de abril de 1999; as políticas de ensino relativas à educação formal e não formal 

devem tratar da temática dos resíduos sólidos nos programas curriculares e nos 

cursos nos diversos níveis de ensino, tanto público quanto privado, por meio da 

transdiciplinaridade; os programas de educação não formal devem prever a 

capacitação contínua de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis, assim 

como da sociedade civil como um todo; e a formação continuada de professores de 

todas as áreas deve contemplar o assunto resíduos sólidos (GDF, 2014). 
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Sobre a capacitação de catadores de materiais recicláveis, alguns programas já 

aconteceram, conforme descrito por Domingues, Guarnieri e Cerqueira Streit (2016). 

O caso analisado pelos autores foi o projeto CATAFORTE, criado em 2009, através 

da parceria entre Governo Federal, Petrobrás, Fundação Banco do Brasil e BNDES, 

com o objetivo de capacitar os catadores para a obtenção de melhorias no seu 

trabalho com os resíduos sólidos. Mudanças individuais ocorreram no nível de 

conhecimento dos catadores a assuntos abordados durante a capacitação 

(DOMINGUES; GUARNIERI; CERQUEIRA STREIT, 2016) 

Os artigos 45, 46 e 47 estão assim dispostos: as campanhas de educação ambiental 

sobre a questão de resíduos sólidos devem utilizar-se de diversos meios, tais como 

televisão e rádio, meios de transporte público, instituições públicas, porta em porta 

com uso de materiais explicativos, palestras e ações culturais; as campanhas 

educativas relacionadas à resíduos sólidos devem ser elaboradas  conjuntamente 

com o órgão responsável pela limpeza urbana e órgão executor da Política Distrital 

de Educação Ambiental; e o DF deve incentivar projetos, estudos e programas com 

foco em problemas sanitários, socioeconômicos e ambientais, estimular e 

desenvolver pesquisas científicas com o objetivo de identificar e estudar problemas 

ambientais e desenvolver produtos, modelos, processos e sistemas de interesse 

ambiental, econômico e social (GDF,2014). 

2.2 Logística Reversa  

Na busca pela obtenção de recursos necessários para produzir bens e serviços, os 

seres humanos provocam problemas ao meio ambiente por conta dos despejos de 

materiais e energia não aproveitados. O aumento da escala de produção é um fator 

que estimula a exploração dos recursos naturais e eleva a quantidade de resíduos. 

Essa atitude talvez se justifique pela crença de certos indivíduos de que a natureza 

existe para servir ao ser humano, contribuindo para o estado de degradação 

ambiental observado atualmente (BARBIERI, 2004). 

Degradação esta intensificada através da competitividade cada vez mais acirrada 

entre as organizações. As tecnologias contemporâneas, de acordo com Leite (2003) 
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são programadas para que seja reduzido o ciclo de vida dos produtos. Um último 

fator apresentado pelo autor é o aumento da conscientização ecológica da 

sociedade, o que corrobora com Costa e Valle (2006).  

A logística reversa de acordo com Leite (2003) é o conjunto de informações da área 

logística de uma empresa, responsável pelo retorno de bens, tanto de pós venda, 

quanto de pós consumo, ao ciclo de produção ou ao ciclo de negócios, com o 

objetivo de acrescentar valor de diversos tipos: legal, logístico, ecológico, 

econômico, entre outros. 

Rogers & Tibben-Lembke (1999) conceituam logística reversa como o processo de 

planejar, implementar e controlar a eficiência e custo real do fluxo de matérias-

primas, estoques, produtos acabados e informações desde o ponto de consumo até 

o ponto de origem com o objetivo de recapturar valor ou realizar a disposição 

adequada.  

A PNRS em seu artigo 3º, inciso XII define logística reversa da seguinte forma: 

instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um 
conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e 
a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 
destinação final ambientalmente adequada. 
 

A inclusão deste instrumento em uma legislação foi considerada uma inovação 

(Guarnieri, 2011). O intuito dessa inovação, portanto, é o reaproveitamento de 

materiais bem como alocar os resíduos de maneira adequada, diminuindo a pressão 

sobre o meio ambiente. A introdução de novos produtos no mercado em virtude do 

avanço tecnológico, juntamente com uma maior condição de consumo, acarretaram 

no crescimento do descarte de produtos usados e no aumento do lixo urbano 

Na opinião de Leite (2003), a inadequada disposição do lixo urbano, ocorre em 

decorrência de canais de distribuição reversos desestruturados e do desequilíbrio 

existente entre o quanto é descartado e o quanto é reaproveitado. Este 

descompasso é ainda mais acentuado em países com menor desenvolvimento 

econômico e social. 

No Brasil, este tema tem sido tratado como uma novidade oriunda da lei 12.305/10 e 

por isso, traz desafios gerenciais. A logística reversa engloba um amplo conjunto de 
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atividades, desde processos como a coleta e a revenda até a inspeção e a 

separação de um produto ou resíduo. Com o devido retorno, torna-se viável a 

reciclagem ou remanufatura (DOMINGUES; GUARNIERI; CERQUEIRA STREIT, 

2016). 

Para o devido reaproveitamento do produto retornado, os diversos agentes da 

cadeia precisam trabalhar de forma integrada. De acordo com Shibao, Moori e 

Santos (2010) cinco são as funções básicas de uma cadeia de LR, quando 

devidamente implementada, são elas: 1) Planejamento, implantação e controle do 

fluxo de materiais e do fluxo de informações do ponto de consumo ao ponto de 

origem; 2) Movimentação de produtos na cadeia produtiva na direção do consumidor 

para o produtor; 3) Busca de uma melhor utilização de recursos; 4) Recuperação de 

valor e 5) Segurança na destinação após a utilização. 

Alguns fatores identificados por Lacerda (2002) contribuem positivamente para o 

desempenho do sistema de logística reversa. Entre os fatores, o autor a elenca: a 

necessidade de bons controles de entrada para identificar corretamente o estado 

dos materiais que retornam até seguirem o fluxo reverso correto além da 

padronização e o mapeamento de processos a fim de melhor controlar os resíduos. 

O tempo de ciclos reduzidos também foi lembrado pelo autor, este período é 

referente à identificação da necessidade de reciclagem, disposição ou retorno de 

produtos além dos sistemas de informação. Por fim, o planejamento da rede 

logística se faz necessário assim como o da logística direta e devem-se criar 

relações colaborativas entre clientes e fornecedores, de modo a minimizar os 

conflitos e atribuir corretamente as responsabilidades. 

Com o auxílio do ciclo de vida ambiental do produto proposto por Guarnieri (2011) 

percebe-se que após o uso pelo cliente final a logística reversa tem como objetivo 

estender a vida útil dos bens, com a possibilidade de revalorização ou reinserção no 

ciclo produtivo ou de negócios. O produto passa por todos os processos logísticos 

usuais, porém no lugar de ser disposto em aterros sanitários, ele pode ser reciclado 

ou remanufaturado, reusado ou tornar-se matéria-prima. Essa conexão entre os 

processos de logística direta e reversa são destacados na Figura 1: 
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Figura 1: Cadeia de suprimentos e Ciclo da Logística Reversa 
Fonte: GUARNIERI, 2011 

 

O processo de logística reversa não funciona totalmente sem a participação dos 

consumidores, afinal, é este agente que inicia o processo reverso. Aspectos 

presentes na PNRS como a não geração, redução, reutilização, reciclagem, 

tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos 

resíduos sólidos, solicitam uma maior consciência para aspectos ambientais, tanto 

da coletividade, das empresas e também do poder público (FELDMANN e ARAÚJO, 

2012). 

Leite (2012) explica a importância da Lei 12.305/10 na aplicação dos serviços em 

logística reversa e destaca a relevância do compartilhamento de responsabilidades 

entre todos os agentes da cadeia de suprimentos. Mesmo com essa legislação 

sendo positiva para as práticas de LR de pós consumo, o autor fala sobre a 

necessidade de um planejamento detalhado do material retornado, em decorrência 

de seus processos complexos. 
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2.2.1 Logística Reversa de Pós Venda e Pós Consumo 

De acordo com Lagarinhos (2011) a discussão sobre logística reversa de pós venda 

e pós consumo, iniciou-se no Brasil nos anos de 1990, quando os gestores logísticos 

perceberam que materiais representavam custos significativos e por isso, devem ser 

administrados. 

Leite (2003) estrutura a logística reversa em duas áreas de atuação. A logística 

reversa de pós consumo e a logística reversa de pós venda. A logística reversa de 

pós consumo é definida como a área responsável pelo fluxo físico e de informações 

de bens, em fim de vida útil ou usados, mas com possibilidade de reutilização, ou 

ainda resíduos industriais em geral, os quais retornam ao ciclo de negócios ou ao 

ciclo produtivo, através de canais de distribuição reversos. 

De acordo com Leite (2003) a logística reversa de pós venda é intitulada como a 

área específica da logística reversa que envolve o planejamento, a operação e o 

controle do fluxo físico e de informações logísticas referentes aos bens de pós 

venda, sem uso ou com pouco uso, que por motivos distintos, retornam aos 

diferentes elos da cadeia de distribuição direta, que constituem uma parte dos 

canais reversos pelos quais fluem esses produtos. 

Segundo Guarnieri (2005) a logística reversa de pós venda ocorre quando há a 

reutilização, revenda como produto de segunda linha. Além dessas possibilidades, a 

LR pós venda também pode ocasionar a reciclagem dos produtos devolvidos pelo 

cliente e encaminhá-lo novamente a alguma etapa da cadeia de distribuição. 

Normalmente, estes produtos retornam devido a erros comerciais, vencimento do 

prazo de validade e devolução em virtude de apresentar algum tipo de defeito, ao 

varejo, atacado ou indústria. 

Guarnieri (2011) lista os motivos de retorno e as respectivas destinações na logística 

reversa de pós venda, conforme ilustra a Quadro 1: 
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Quadro 1: destinação dos resíduos na Logística Reversa de pós venda 
Fonte: Guarnieri (2011) 

 

A partir do Quadro 1 um gestor é capaz de estudar as possibilidades de destinação 

do seu produto, ainda em um canal reverso de pós venda. Afinal, existem certas 

categorias do retorno de pós venda. O retorno por qualidade refere-se a produtos 

que retornam por apresentarem defeitos de fabricação ou funcionamento, avarias na 

embalagem ou no produto. Estes podem ser submetidos a consertos ou reformas, 

possibilitando o retorno dos mesmos ao mercado primário ou a mercados 

secundários. O retorno por acordo comercial refere-se a movimentação de estoques 

devido a erros de expedição, excesso de estoques, liquidação de estação de 

vendas, recall de produtos e outros (LEITE, 2012). 

Ainda segundo Leite (2012), o retorno para assistência técnica está relacionado com 

a substituição de componentes dos produtos através de peças novas e reparadas, 

ou remanufaturadas com o intuito de aumentar a satisfação do cliente. Por sua vez, 

último tipo de retorno que o autor apresenta, é o retorno de embalagens retornáveis, 

que ocorre quando utilizadas no transporte de produtos entre empresas ou como 

atividade principal em empresas de locação de embalagens. 

Um exemplo desta prática de logística reversa é o recall de produtos, que retornam 

por problemas após a venda ou na validade são devolvidos por motivos legais ou 

diferenciação de serviço ao cliente. No Brasil, é recorrente o recall de montadoras de 

veículos que solicitam aos seus clientes o retorno às concessionárias para a 

reposição de determinada peça (GUARNIERI, 2011). 
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As empresas são mais valorizadas e respeitadas pelos clientes quando costumam 

agir de forma proativa em questões ambientais. Guarnieri (2011) fala exatamente 

sobre a postura esperada pelos consumidores por parte das empresas, as quais 

devem assumir seus erros e tentar minimizar as conseqüências, de forma a reparar 

o equívoco ocorrido. Sendo assim, um processo de logística reversa pós venda bem 

estruturado evitaria maiores problemas à imagem corporativa da empresa. 

As empresas atentas ao gerenciamento adequado dos processos de logística 

reversa de pós venda apresentam vantagem competitiva pelo fato de agregarem 

valor perceptível aos clientes através de um atendimento diferenciado, fidelizando-os 

em longo prazo (GUARNIERI, 2005). As organizações líderes de mercado procuram 

focar em um relacionamento de parceria entre clientes e fornecedores, contribuindo 

para a sustentabilidade do negócio e também do meio ambiente.  

Por sua vez logística reversa de pós consumo é conceituada como a área da 

logística reversa que operacionaliza e equaciona o fluxo físico e as informações 

relacionadas aos bens de consumo descartados pela sociedade. Em geral, estes 

produtos retornam ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo por meio de canais de 

distribuição reversos específicos (LEITE, 2003). 

Além da logística reversa de pneus analisada no presente trabalho, outros canais de 

distribuição pós consumo podem ser destacados no Brasil. As fabricantes de 

bebidas retornam suas embalagens a fim de reutilizá-las e pilhas, baterias e 

embalagens de agrotóxicos, devido aos seus compostos apresentarem perigo à 

sociedade precisam de uma destinação adequada (MUELLER, 2005). Segundo a 

autora, existem três destinos diferentes para o produto após o consumo: 1) local 

seguro – aterros sanitários e depósitos; 2) destino não seguro – descarte na 

natureza ou 3) voltar a cadeia de distribuição reversa. 

Essa área da logística reversa é caracterizada pelo planejamento, controle e 

disposição final dos bens que estão no final da sua vida útil (bens de pós consumo), 

devido ao uso. O prolongamento da vida útil ocorre quando outras pessoas 

enxergam outras utilidades neste bem, mantendo-o em uso por determinado tempo, 

e após esse processo o bem é destinado a coleta de lixo urbano, com a 
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possibilidade de ser reciclado ou simplesmente depositado em aterros sanitários 

(GUARNIERI, 2005). 

Para Leite (2003) os produtos denominados de pós consumo podem ser enviados a 

destinos finais tradicionais, como a incineração ou a aterros sanitários, meios 

seguros de estocagem e eliminação segundo o autor, ou então retornar ao ciclo 

produtivo por meio de desmanche, reciclagem ou reuso em uma extensão de sua 

vida útil. 

No Brasil, onde a coleta seletiva de produtos urbanos não é uma prática comum, 

produtos recicláveis como embalagens de garrafa PET, papelão e vidro são 

descartados junto a qualquer outro tipo de lixo, inviabilizando a recuperação destes 

produtos (COSTA e VALLE, 2006). 

 

  2.2.2 Vantagens e Desafios da Logística Reversa  

O desenvolvimento de produtos ambientalmente corretos se faz necessário para 

atingir um mercado de consumidores cada vez mais consciente com relação à 

questão ecológica. A utilização de tecnologias mais limpas e responsáveis para com 

o meio-ambiente pode se tornar uma vantagem competitiva, inclusive com a 

possibilidade de venda de patentes (GUARNIERI, 2011). 

Para Costa e Valle (2006) os ganhos econômicos são visíveis com a utilização da 

logística reversa pela possibilidade da empresa recuperar produtos com adição de 

valor e reduzir custos a partir do descarte adequado de materiais usados. Os 

autores também citam ganhos indiretos como antecipação a imposições legislativas, 

fortalecimento da imagem corporativa, vantagem competitiva pela utilização de 

práticas desconhecidas pelos concorrentes e melhora do relacionamento 

fornecedor/cliente. 

Apesar de trazer muitos ganhos para as organizações, a implementação da logística 

reversa apresenta certas dificuldades e desvantagens. Inicialmente ocorre o 

aumento nas despesas com transporte de material, além de ser perceptível a falta 
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de equipe e parceiros preparados para realizar este tipo de atividade (ÁVILA e 

GRIEBELER, 2013).  

Segundo Shibao, Moori e Santos (2010) o planejamento e gerenciamento da rede 

logística reversa são incipientes, falta procedimentos específicos para esta área e na 

maior parte das empresas não existem indicadores em relação ao custo/benefício da 

atividade por conta da falta de mensuração de custos envolvidos na cadeia reversa. 

Rosa e Maahs (2016) fizeram uma comparação entre as vantagens e desvantagens 

da logística reversa. Os fatores apresentados como vantajosos para a organização 

são: atingir padrões internacionais de qualidade ambiental; reduzir impactos 

ambientais; demonstração de responsabilidade socioambiental; relações 

colaborativas entre organizações e clientes; além do obrigatório cumprimento das 

exigências legais. 

Ainda segundo Rosa e Maahs (2016) é importante estar de acordo com padrões 

internacionais de qualidade ambiental para atrair clientes, fornecedores e novas 

parcerias organizacionais. A demonstração de responsabilidade empresarial atrai 

clientes mais conscientes a respeito das questões ambientais, contribui para a 

promoção do desenvolvimento sustentável além de aproximar a logística com o 

marketing. A partir das relações colaborativas entre organização e cliente, tende-se 

a ter uma fidelização deste último. Por fim as empresas devem estar de acordo com 

as legislações vigentes, com a possibilidade de antecipação às legislações futuras. 

Os fatores apresentados como desvantajosos para as empresas, são: fluxos de 

movimentação e transporte interno e externo de materiais; armazenagem e estoque; 

retorno de materiais de forma indevida e mão de obra adicional. O retorno de 

materiais causa aumento de custos devido ao transporte, além de aumentar 

proporcionalmente o estoque. Erros no processamento de pedidos podem ocorrer 

devido a falta de controle nos processos de garantia e isso ocasionar o retorno do 

produto sem necessidade. Finalmente o aumento de mão de obra com atividades 

relacionadas aos processos de logística reversa gera custos consideráveis para as 

organizações (ROSA e MAAHS, 2016). 

Apesar da necessidade de grande investimento inicial, novos nichos de mercado 

proporcionam o desenvolvimento de produtos a partir do reaproveitamento de 
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resíduos juntamente com a redução de impactos ao meio ambiente. O 

desenvolvimento de tecnologias segue o mesmo padrão e com a possibilidade de 

registro de patentes. O investimento inicial em logística reversa apresenta um 

retorno financeiro em longo prazo e necessita de grande planejamento com equipes 

e parceiros totalmente envolvidos no processo (GUARNIERI, 2011). 

Em busca deste envolvimento com parceiros, é importante que sejam apresentadas 

as vantagens de se ter um fluxo logístico reverso organizado. A Figura 2 

esquematiza algumas das vantagens da LR de pós consumo ao citar o 

reaproveitamento de componentes ou a revalorização ecológica. Na mesma 

imagem, vantagens da LR de pós vendas também são lembradas, por exemplo, 

redistribuição de estoques e a fidelização de clientes. Estas vantagens acarretam 

em ganhos diversos para a empresa, como o de imagem corporativa, na 

competitividade e na redução de custos. Por fim, a Figura 2 na página a seguir, 

também indica que tanto os bens pós venda como os bens de pós consumo devem 

aproveitar a cadeia de distribuição direta para concluir o processo de agregação de 

valor.  
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.Figura 2: agregação de valor em decorrência das práticas de Logística Reversa 
 Fonte: Leite (2003) 

A partir das setas expostas na Figura 2, é possível extrair informações sobre a 

extensão do canal do retorno: O canal de bens de pós consumo é mais longo que o 

canal de bens de pós venda. Além disso, tanto a logística reversa de pós consumo 

como a de pós venda trazem ganhos para a Imagem corporativa, a competitividade 

e a Redução de custos (LEITE, 2003).  

 

 

2.2.3 Logística Reversa de Pneus Inservíveis 

Apesar da sua utilidade, o pneu representa um problema para o meio ambiente, 

sobretudo em decorrência do aumento vertiginoso de automóveis nas últimas 

décadas e a sua destinação inadequada após o fim da sua vida útil. Não diferente de 

outros países, o Brasil possui o desafio de dar finalidade correta aos pneus 

(FLORIANI; FURLANETO; SEHREM, 2016). De acordo com os autores, mesmo com 
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essa complexidade, o descarte adequado de pneus cresceu nos últimos anos em 

virtude da preocupação dos fabricantes e recicladores.  

No ano de 2007 os principais fabricantes de pneus: Bridgestone, Goodyear, 

Michellin e Pirelli criaram a Reciclanip, uma entidade voltada à coleta e destinação 

correta de pneus inservíveis no Brasil. Operacionalizar a coleta de pneus já 

utilizados é o principal motivo da criação da Reciclanip, e ela é feita por meio de 

parcerias entre a entidade e distribuidores, revendedores e prefeitura. Estes pneus 

são encaminhados para locais específicos (pontos de coleta ou Ecopontos) a fim de 

serem armazenados de forma segura até que sejam reciclados ou tomadas outras 

formas de destinação ambientalmente adequada. Faz-se importante ressaltar que 

Reciclanip não é uma sigla e sim, o nome próprio da organização criada (Reciclanip, 

2017).  

Dados recentes evidenciam o constante desafio de destinar corretamente os pneus, 

no Brasil. Em 2016 foram produzidos 67,8 milhões de pneus e foram vendidos no 

mercado interno 70,7 milhões. Foram exportadas 15,5 milhões de unidades e 

importadas 25,3 milhões. Os principais canais de distribuição foram: 63% para o 

mercado de reposição e revenda, 18% para indústrias automobilísticas e 

montadoras e 19% para exportação (ANIP, 2017). 

A quantidade de pneus descartados tende a aumentar em conseqüência do 

aumento da frota de veículos no país, por outro lado, ocorreu simultaneamente o 

crescimento no número de cadastros no IBAMA de empresas recicladoras e de 

valorização energética. Segundo Lagarinhos e Tenório (2013) o Brasil já possui 

capacidade para reciclar e reutilizar como fonte energética todos os pneus 

inservíveis gerados no país anualmente. 

Após a rodagem da primeira vida, o pneu ainda suporta reforma e pode ser utilizado, 

passando por processo de substituição do material que já fora desgastado. Sendo 

assim, enquanto existir a possibilidade de reforma, o pneu é classificado como 

servível. Em contrapartida o pneu é considerado inservível quando chega ao seu 

desgaste completo e não pode mais ser reformado (DELIBERATO, 2012). A partir 

deste momento, os agentes responsáveis pela fabricação, distribuição, 
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comercialização, inclusive os consumidores do produto precisam ter um cuidado 

especial para coletar e destinar de forma correta este resíduo. 

É na etapa da coleta a primeira responsabilidade das revendedoras e distribuidoras, 

pois incentivam seus clientes a deixarem os pneus usados na loja, de forma 

voluntária, no momento da troca por pneus novos. Esses estabelecimentos possuem 

duas opções para o encaminhamento dos pneus: empresas de triagem e seleção ou 

destinação final (DELIBERATO, 2012). 

O cliente ao decidir ficar com o pneu velho, quando este é trocado por um novo, 

assina o termo de responsabilidade no qual declara estar ciente sobre a obrigação 

em dar uma destinação ambientalmente adequada para o resíduo. O Termo de 

Compromisso para Responsabilidade Pós consumo de Pneus Inservíveis do estado 

de São Paulo, por exemplo, estabelece em sua cláusula terceira, que o consumidor 

deve devolver o pneu usado e/ou inservível, no ponto de coleta determinado pela 

Reciclanip, de onde será retirado para a destinação ambientalmente adequada (SP, 

2012).  

Em 2015 foram cadastrados 1.615 pontos de coleta de pneus em todo o Brasil 

(IBAMA, 2016). De acordo com os dados apresentados no relatório, apenas onze 

municípios com mais de 100 mil habitantes não possuem pontos de coleta 

declarados. Atualmente, no Distrito Federal existem catorze pontos e estes são 

identificados na Tabela 2: 
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Tabela 2: Pontos de coleta de pneus inservíveis cadastrados em 2015 

Fonte: Relatório de Pneumáticos IBAMA 2016 
 

   
 

Entre as várias alternativas para a destinação adequada de pneus inservíveis 

apresentadas na legislação ambiental, destacam-se a reciclagem, a utilização na 

pavimentação asfáltica e a utilização como combustível em indústrias cimenteiras 

(GARDIN; FIGUEIRÓ; NASCIMENTO, 2010). A Tabela 2 deixa explícito quais são 

os lugares cujos pneus podem ser deixados de forma ambientalmente correta no 

DF. Afinal, a disposição em ecopontos é a primeira etapa para a reciclagem. De 

acordo com as autoras Gardin, Figueiró e Nascimento (2010), o processo de 

reciclagem de pneus compreende os seguintes passos: coleta, transporte, trituração 

e separação de seus componentes (borracha, lona e aço) a fim de transformar 

sucatas em matérias-primas para serem reinseridos na cadeia de valor. 

Depois dos pneus atravessarem toda a cadeia reversa, com todos os agentes 

atuantes no retorno do produto, os pneus inservíveis podem ser triturados ou 

armazenados em lascas, caso estejam em local adequado, pelo prazo de um ano 

(LAGARINHOS e TENÓRIO, 2013). Ainda segundo os autores a maior dificuldade 
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para a prática de logística reversa de pneus está na realização da coleta e do 

transporte, porque em muitos casos estes resíduos estão localizados em regiões de 

difícil acesso, e desta forma o processo se torna inviável pelo alto custo logístico. 

Logo após ser coletado, o pneu é levado pela Reciclanip para sua destinação final, e 

esta basicamente pode ser de dois tipos: reutilização como fonte energética ou 

reaproveitamento dos materiais que compõem o pneu em outros produtos 

(DELIBERATO, 2012). Ainda segundo o autor, os principais tipos de destinação 

dados a este resíduo são: combustível alternativo para indústrias de cimento, 

fabricação de dutos pluviais, borrachas de vedação, solados de sapato, pisos para 

quadras poliesportivas, asfalto-borracha, pisos industriais e tapetes para 

automóveis. 

Diante do apresentado sobre Logística Reversa e a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, certas tendências para a reciclagem de pneus devem ser destacadas: A 

redução do custo da coleta e destinação, a criação de novos mercados. O incentivo 

a novas pesquisas relacionadas e a utilização de produtos ou matéria-prima de 

pneus inservíveis reciclados também são tendências lembradas pelos autores. 

Desenvolver novas matérias-primas para a utilização na construção de pneus 

visando facilitar a reciclagem e mudar o conceito de resíduo para matéria-prima, ou 

combustível alternativo, ajuda a tornar a cadeia de reciclagem de pneus em um 

negócio auto-sustentável (LAGARINHOS e TENÓRIO, 2013). 

 

 

2.3 Panorama atual dos pneus inservíveis no Brasil 

 

A indústria de pneumáticos é de fundamental importância para economia nacional. 

Em 2016, gerou mais de 24 mil empregos diretos, 115 mil empregos indiretos e 38 

mil empregos em pontos de vendas. Com relação aos salários, a média foi a 

seguinte: R$4.871,00 na fabricação de pneumáticos e câmaras de ar e R$1.819,00 

na reforma e recondicionamento de pneumáticos (ANIP, 2017). 
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Com relação à coleta e destinação de pneus inservíveis, a Reciclanip é a entidade 

responsável por coletar e destinar esses resíduos e tem por objetivo desenvolver 

trabalhos e ações para o aumento da conscientização ambiental da população. 

Considerando a complexidade nos processos de disposição responsável, 

segregação do pneu inservível e disposição diversificada, as práticas da Reciclanip 

se tornam limitadas (ANIP, 2015). 

O modelo de gestão da Reciclanip é semelhante ao de empresas europeias 

responsáveis pela coleta e destinação de pneus inservíveis. A diferença está no fato 

das empresas européias receberem recursos dos diferentes agentes da cadeia 

produtiva para cobrir as despesas operacionais. Já no Brasil, os fabricantes e 

importadores arcam com todos os custos relacionados à coleta e destinação destes 

resíduos (RECICLANIP, 2017). 

O custo de transporte do pneu em todo o ciclo é significativo, desde a matéria-prima, 

até o inservível descartado. Além de ser um produto volumoso e pesado algumas 

características do processo logístico brasileiro agravam esse quadro. Impostos sobre 

o frete e taxas de pedágio muitas vezes inviabilizam o processo, além da baixa 

qualidade das estradas e alto índice de roubos de carga (ANIP, 2015). 

Dados de 2014 revelam que a forma mais comum de destinação de pneus 

inservíveis é como combustível alternativo para indústria de cimento com 69,7% do 

total. A fabricação de granulado e pó de borracha para utilização em asfalto 

borracha ou artefatos de borracha, aparece na segunda posição com 17,8% da 

destinação. Na sequência aparecem o reaproveitamento do aço com 6,5%, e a 

laminação, utilizada para produzir solado de sapatos e dutos fluviais, com 6% (ANIP, 

2015). 

Ainda segundo a ANIP (2015), um dos motivos da queda de competitividade do 

setor de pneumáticos, desde 2010, se deve ao fato das importadoras independentes 

de pneus não cumprirem as obrigações legais referentes à coleta e destinação 

ambientalmente adequada de pneus inservíveis. De acordo com a entidade 

supracitada, há um passivo ambiental no país, representado por 152,5 mil toneladas 

de pneus inservíveis de responsabilidade dos importadores que não cumpriram suas 

metas de destinação final ambientalmente adequada. 
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Já conforme o IBAMA (2016), o mercado de reposição de pneus no Brasil está 

dividido da seguinte maneira: 78,29% das unidades são produzidas pelas 

fabricantes e 21,71% das unidades são decorrentes de importações. Este relatório 

também aponta que os fabricantes de pneus novos superaram em 1,17% sua meta 

de destinação para o ano de 2015, porém as importadoras cumpriram apenas 

84,72% de sua meta. 

As unidades da federação com maior quantidade de pneus inservíveis destinados de 

forma adequada são, respectivamente: 1) São Paulo com 133.882,48 toneladas, o 

que representa 25,80% da meta nacional; 2) Minas Gerais com 110.146,55 

toneladas e 21,23% da meta de destinação adequada e 3) Paraná que destinou 

corretamente 85.309,75 toneladas em 2015, representando 16,44% da meta 

brasileira para aquele ano (IBAMA, 2016). 

Com relação à destinação de pneus por região brasileira em 2015, os números são 

os seguintes: 1) Sudeste com 276.516,75 toneladas, o que representa 53,29% da 

meta nacional, 2) Sul com 115.782,07 toneladas e 22,31% da meta de destinação 

adequada e 3) Centro-Oeste destinou corretamente 76.786,66 toneladas, 

representando  14,80% da meta do Brasil para 2015, (IBAMA, 2016). 

Uma das possíveis medidas para diminuir o passivo ambiental gerado pelos pneus 

inservíveis de importadoras e distribuidoras independentes seria criar uma taxa 

ambiental para os importadores, paga previamente a importação. O 

compartilhamento do custo de logística reversa entre revendedores, distribuidores, 

destinadores, poder público, consumidores finais de pneus, fabricantes e 

importadores, também levaria a práticas mais sustentáveis (ANIP, 2015). 

Além disso, faz-se importante estimular o desenvolvimento de profissionais 

especializados em funções relacionadas à toda cadeia produtiva de pneus, inclusive 

de destinação adequada e reciclagem. Medidas do governo que estimulem a 

ampliação do mercado de borracha reciclada, através de desoneração fiscal, podem 

tornar o produto mais rentável e dar sustentabilidade ao setor de recuperação (ANIP, 

2015). 

Diante do apresentado, a Figura 3 representa a síntese do fluxo dos pneus desde a 

fabricação até a destinação final ambientalmente adequada. Na primeira etapa, ao 
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sair da indústria como um produto acabado é transportado e armazenado nas lojas 

do varejo. As lojas de pneus novos, amostra da presente pesquisa, devem 

encaminhar os pneus usados para a reforma ou para os pontos de coleta 

previamente estabelecidos. A partir destes armazéns, os pneus são transportados 

para o co-processamento ou para a indústria de reciclagem que fará o processo de 

trituração para que a matéria prima esteja apta a virar novos produtos como asfalto, 

solas de sapatos ou borracha granulada para grama sintética (RECICLANIP, 2017). 

 

Figura 3: Ciclo do Pneu 

Fonte: Reciclanip, 2017 
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

Neste capítulo é apresentado o tipo e descrição geral da pesquisa, assim como esta 

foi classificada. A amostra participante do estudo, os procedimentos de coleta e 

análise de dados completam o conteúdo deste tópico. 

3.1 Tipo e descrição geral da pesquisa 

O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo geral de analisar o cumprimento 

das exigências da PNRS por parte dos revendedores de pneus de uma região 

administrativa de Brasília – DF, e desta forma pretende buscar respostas para o 

problema apresentado através de pesquisa e aplicação de conhecimento científico. 

De acordo com Gil (1999) o conhecimento científico obrigatoriamente deve 

descrever a realidade e independe dos caprichos do pesquisador, a partir do 

momento em que a razão destaca-se sobre sensações ou impressões, com a 

finalidade de alcançar os resultados.  

Segundo Moresi (2003) a dúvida do pesquisador (cientista) é fundamental na 

investigação científica, porém ela opõe-se à dúvida do cético. Enquanto o cético não 

crê na ciência pois acredita apenas em si mesmo, o cientista somente duvida de si 

mesmo e de suas interpretações. 

Pesquisa científica é a construção original de conhecimento baseada em certas 

exigências e deve obedecer a critérios de objetivação, coerência e consistência. 

Pode-se também definir a pesquisa científica como a realização concreta de um 

trabalho, decorrente de planejamento e investigação, a partir de normas 

consagradas pela metodologia científica (SILVA e MENEZES, 2005). 

A definição de “método” e de “metodologia” costuma gerar ambigüidade até para os 

pesquisadores, e frequentemente estas duas palavras são confundidas. Método 

significa o caminho ou a maneira para alcançar determinado fim ou objetivo. Por sua 

vez, metodologia são os procedimentos e regras usadas por determinado método. O 

método científico, por exemplo, é o caminho da ciência para alcançar um objetivo. A 
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metodologia corresponde às regras estabelecidas para o método científico, como: 

necessidades de observar, formular hipóteses, além da elaboração de instrumentos 

(RICHARDSON, 1999).  

Algumas características são próprias das ciências sociais e exigem metodologias 

específicas. O objeto das ciências sociais é intrinsecamente ideológico e histórico. A 

realidade está em transição constante e a característica mais importante dessa 

realidade histórica é a situação de estar, não de ser. Em decorrência destas 

características, a aplicação de regras e instrumentos precisa estar adequada para a 

medição dos fenômenos sociais (RICHARDSON, 1999). 

Ainda segundo Silva e Menezes (2005) a pesquisa realizada é caracterizada como  

descritiva e exploratória, pois tem o objetivo de proporcionar uma visão geral sobre 

um determinado fato: o cumprimento de exigências de uma Lei Federal por um 

grupo específico de atores. Para o atingimento do objetivo de pesquisa foi 

necessária uma revisão de literatura, discussão com especialistas e pessoas cujo 

trabalho nas revendedoras estava associado direta ou indiretamente no processo de 

logística reversa de pneus inservíveis. 

No âmbito de classificação, a pesquisa realizada foi de natureza aplicada porque 

pretende gerar conhecimentos com finalidade de aplicação prática, voltada a 

solucionar problemas específicos, além de abranger verdades e interesses locais 

(SILVA e MENEZES, 2005). A pesquisa aplicada abrange um problema referente ao 

conhecimento científico ou à sua aplicabilidade (MARCONI e LAKATOS, 2003). 

Para Moresi (2003) a ligação inseparável entre o mundo objetivo e a interpretação 

individual do sujeito caracteriza a pesquisa qualitativa e se faz desnecessário o uso 

de técnicas e métodos estatísticos. Conforme o autor há uma tendência dos 

pesquisadores analisarem os dados indutivamente e os focos principais da 

abordagem são o processo e seu respectivo significado.  

Para Flick (2009) os aspectos essenciais da pesquisa qualitativa são: 1) escolha 

adequada de métodos e teorias convenientes – em decorrência da complexidade 

dos fenômenos estudados e muitos destes não poderem ser estudados de forma 

isolada; 2) reconhecimento e análise das perspectivas - uma vez que pontos de vista 

e as práticas no campo de pesquisa são variáveis devido a diferentes perspectivas e 
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contextos sociais a eles relacionados; 3) reflexões dos pesquisadores sobre suas 

pesquisas como parte do processo de produção de conhecimento – aspectos 

subjetivos como sentimentos, impressões, irritações, atitudes e observações do 

pesquisador tornam-se parte do estudo; 4) variedade de abordagens e métodos – 

justificada pelo desenvolvimento da pesquisa qualitativa ao longo da história. 

A pesquisa qualitativa auxilia na identificação de questões e nos motivos que a 

levam a serem importantes. Este tipo de pesquisa demonstra zonas de 

concordância, positivas e negativas nos padrões de respostas e também estabelece 

quais idéias geram uma forte reação emocional, além de ser útil para o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de idéias novas. A coleta de dados é realizada 

diretamente no ambiente natural e o pesquisador se torna instrumento-chave para 

este processo (MORESI, 2003).   

3.2 Caracterização da amostra e participantes do estudo 

As informações referentes à amostra apresentadas nesta pesquisa foram retiradas 

do site da Reciclanip. A Reciclanip é uma entidade sem fins lucrativos criada em 

março de 2007 pelos fabricantes de pneus novos Goodyear, Michelin, Bridgestone e 

Pirelli e que após alguns anos contou com a adesão da Continental e Dunlop. 

Atualmente ainda participam do programa mais cinco organizações: Levorin, 

Maggion, Rinaldi, Titan e Tortuga. Para descobrir quais são as revendedoras 

autorizadas de pneus da região administrativa do Plano Piloto, foi necessário realizar 

uma pesquisa nos sites de cada uma das onze fabricantes participantes da 

Reciclanip. 

De acordo com as informações do site do Governo de Brasília (2017) a Região 

Administrativa I, mais conhecida como Plano Piloto é assim constituída: 

A Região Administrativa I é formada pela Asa Norte, Asa Sul, Setor Militar 
Urbano, Setor de Clubes, Setor de Garagens e Oficinas, Setor de Indústrias 
Gráficas, Área de Camping, Eixo Monumental, Esplanada dos Ministérios, 
Setor de Embaixadas Sul e Norte, Vila Planalto, Granja do Torto, Vila 
Telebrasília, Setor de áreas Isoladas Norte e sedia os três poderes da 
República: Executivo, Legislativo e Judiciário.  
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Após a pesquisa foi constatada a existência de 19 revendedoras autorizadas de 

pneus na Região Administrativa I (Plano Piloto). A maioria delas está localizada no 

bairro Asa Sul (11 revendedoras) e as lojas restantes estão todas localizadas no 

bairro Asa Norte (8 revendedoras). As marcas que são revendidas nos 

estabelecimentos do Plano Piloto são: Bridgestone (4 lojas), Continental (3 lojas), 

Dunlop (2 lojas), Goodyear (2 lojas), Michellin (3 lojas), Pirelli (6 lojas) e Titan (1 

loja). Quatro fabricantes não possuem estabelecimentos na área pesquisada: 

Levorin, Maggion, Rinaldi e Tortuga e por isso não contemplam a amostra.  

Dentro do Total de possíveis respondentes à presente pesquisa, cabe ressaltar que 

foram ouvidos 18 dos 19 possíveis funcionários (nível tático e estratégico). Uma 

delas, localizada na Asa Norte, não quis responder a pesquisa mesmo o 

pesquisador tendo reiterado o anonimato dos entrevistados bem como da 

revendedora em que atua. Sendo assim, 94,7% das revendedoras de pneus da Asa 

Norte e Asa Sul contemplam a amostra da presente pesquisa. As 19 lojas 

encontradas estão distribuídas de acordo com a Tabela 3: 

Empresa Autorizada Endereço 

Omega Pneus Bridgestone 
SEPN St Ed. Util Publ Norte Loja 17 S/N – 

Asa Norte 

Omega Pneus Bridgestone 
SHCG Norte Com Resid Qd. 704/705 - Asa 

Norte 

Pneulândia 
Bridgestone e 

Dunlop 
SCRS 515 Sul – Asa Sul 

W&Omg Comércio de 

Pneus 
Bridgestone 

SHCS Qd. 513 Bloco B Loja 45 S/N – Asa 

Sul 

Polytotal Continental 
SHCG/Norte CR Qd. 704/7 S/N Loja 17 – 

Asa Norte 

Polytotal Continental 
ST SHCGN CR Quadra S/N Loja 09,36 – 

Asa Norte 
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Polytotal Continental SHCS CR Quadra 513 – Asa Sul 

Parreira Pneus Dunlop 
SHCGN 702/703, Bloco A, Loja 46 – Asa 

Norte 

Curinga dos Pneus Goodyear 
SCRS Q. 503 – Bloco C Lojas 15/25/37 – 

Asa Sul 

HC Pneus Goodyear e Titan 
SHC/Sul Com.Residencial 515 – Bloco – 

Loja 57 – Asa Sul 

Griffe Pneus  

Asa Sul 1 

Michellin 514 Sul, Bloco B, Loja 69 – Asa Sul 

Griffe Pneus  

Asa Sul 2 

Michellin 
SHC/Sul CR Quadra 506 Bloco A, Loja 54 – 

Asa Sul 

Griffe Asa Norte Michellin Quadra 503 – Posto Disbrave – Asa Norte 

Piquet Pneus Pirelli SEPN 506 Bloco A Loja 5/6 – Asa Norte 

Pneuline Pirelli 
SEPN 510 Bloco E Lote 10, Loja 450 A – 

Asa Norte 

Pneuline Pirelli 
SHC/Sul CR.QD. 504 Bloco C, Loja 44 – 

Asa Sul 

Pneuline Pirelli 
SHC/Sul CR.QD. 511 Bloco A Lojas 36/39 – 

Asa Sul 

Piquet Pneus Pirelli 
SCRS – Quadra 513 – Bloco C – Loja 37/49 

– Asa Sul 

Campneus Pirelli 
SHC/Sul CR Quadra 514 Bloco C – Loja 69 

– Asa Sul 

Tabela 3: Distribuição dos revendedores de pneus no Plano Piloto 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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A Reciclanip, criada pela Anip (Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos) é 

voltada exclusivamente para a coleta e destinação de pneus inservíveis no Brasil e 

possui um papel de destaque na área de responsabilidade pós consumo. O trabalho 

de logística reversa de pneus inservíveis realizado pela entidade se compara aos 

programas de reciclagem mais bem desenvolvidos no país, como o de latas de 

alumínio e de embalagens de defensores agrícolas (RECICLANIP, 2017).  

3.3 Métodos de Coleta e Análise de Dados 

Um dos instrumentos de coleta de dados utilizados na presente pesquisa foi a 

entrevista. De acordo com Gil (1999) a entrevista é definida como a técnica na qual 

o investigador após se apresentar ao investigado, formula perguntas frente a frente, 

no intuito de obter dados que interessam à investigação. 

A obtenção de informações sobre a gestão e o cumprimento da legislação vigente 

das organizações participantes da pesquisa (revendedoras de pneumáticos) ocorreu 

através de entrevistas semiestruturadas, com o auxílio de um questionário subjetivo 

(perguntas abertas). Minayo (2010) caracteriza entrevista semiestruturada como a 

combinação de perguntas fechadas e abertas, na qual o entrevistado pode discorrer 

sobre o tema em questão sem se prender à indagação formulada. 

A amostragem da atual pesquisa é classificada de acordo com Silva e Menezes 

(2005) como não-probabilística, mais especificamente de amostras intencionais, pelo 

fato de representarem o “bom julgamento” da população/universo. A escolha pela 

realização de entrevistas somente com o nível tático e gerencial ocorre, a partir da 

suposição de que estes profissionais seriam os mais capacitados para responder o 

questionário, devido ao conhecimento e experiência com as práticas de gestão. 

O método de abordagem utilizado no presente trabalho foi o estudo de caso. De 

acordo com Yin (2001), o estudo de caso é a estratégia mais apropriada ao se 

examinarem acontecimentos contemporâneos, e quando não se podem manipular 

comportamentos relevantes. Ainda segundo o autor, o estudo de caso conta com 

várias técnicas utilizadas.  
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Os dados coletados foram interpretados de acordo com a análise de discurso 

proposta por Bardin (1977), a qual possui duas funções que na prática podem ou 

não dissociar-se: uma função heurística e uma função de administração da prova. 

Na primeira, a análise de conteúdo enriquece a tentativa exploratória e aumenta a 

propensão à descoberta, ou seja, realiza-se o experimento para ver o que acontece. 

Já na segunda, hipóteses surgem sob a forma de questões ou de afirmações 

provisórias e servem de diretrizes para uma análise sistemática, no sentido de 

confirmar ou invalidar determinado conteúdo. 

As entrevistas foram realizadas no ambiente de trabalho dos funcionários, ou seja, 

nas próprias revendedoras de pneus, nos turnos matutino e vespertino. Algumas 

entrevistas ocorreram simultaneamente ao trabalho dos entrevistados e desta forma 

houve, por parte do pesquisador, observação direta dos processos das empresas. 

Poucos entrevistados apresentaram resistência em participar da pesquisa de campo, 

porém a maioria se mostrou receptiva. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Este tópico do trabalho foi desenvolvido com o intuito de: apresentar os resultados 

das pesquisas, contrastar com a literatura exposta no referencial teórico e por fim, 

discutir a respeito da fala dos entrevistados. Cabe ressaltar que a redação está 

ordenada na mesma sequência de perguntas do roteiro de entrevista (disponível no 

Apêndice A).   

Com relação aos dezoito entrevistados, quinze eram do sexo masculino e três do 

sexo feminino. A média das idades foi de 35 anos. O entrevistado mais jovem tinha 

25 anos e o mais experiente 51. Sobre o tempo no cargo, a média foi de 6 anos. A 

pessoa com mais tempo no cargo acumulava 30 anos naquela função, enquanto a 

com menos tempo, trabalhava há um ano. Foram escutados 12 gerentes, 3 

administradores, 1 diretora comercial e 2 proprietários. 

4.1 Conhecimento e Cumprimento da Legislação por Parte das           

Revendedoras 

De acordo com o resultado do levantamento das entrevistas, a maior parte dos 

entrevistados não sabe o que é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Dos 

quatro funcionários respondentes os quais sabiam sobre a PNRS, percebeu-se certa 

hesitação na hora de explicar o conteúdo. Afinal, somente uma pessoa afirma ter 

lido a lei 12.305/10. 

O desconhecimento generalizado diagnosticado na presente pesquisa enaltece a 

necessidade de capacitação técnica na área de resíduos sólidos. Entretanto Torres 

e Ferraresi (2012) argumentam que a adoção e o desenvolvimento de programas de 

capacitação seriam estimulados pela PNRS. Sendo assim, é notória a carência de 

programas educacionais das fabricantes no intuito de instruir os funcionários das 

revendedoras. 

Em relação ao conhecimento da Política Distrital de Resíduos Sólidos, o resultado 

das entrevistas mostrou o desconhecimento ainda maior. Dezessete dos dezoito 

entrevistados não conheciam a PDRS. Uma única pessoa já tinha lido a Lei 

5.418/14, porém não conseguia aprofundar sobre seu conteúdo. 
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Mais uma vez é perceptível a carência de informações dos profissionais no que 

tange à legislação sobre resíduos sólidos. Um dos objetivos da PDRS em seu artigo 

4º inciso XVII é a ampliação do nível de informações existentes de forma a integrar 

ao cotidiano das pessoas o problema de resíduos sólidos e a busca de soluções 

para ele. Sendo assim, constata-se que o aumento do nível de informação não está 

ocorrendo, conforme o disposto na lei.  

Quando os funcionários foram questionados sobre as “obrigações e diretrizes” 

relacionadas à logística reversa de pneus, os números foram mais satisfatórios. 

Doze deles disseram conhecer a respeito e seis desconheciam o tema. No entanto, 

dentre as respostas positivas observou-se certa imprecisão dos interlocutores sobre 

o conteúdo disposto na lei e certos respondentes apresentaram um conhecimento 

superficial sobre o assunto. 

Algumas respostas a esse questionamento foram: “Sobre reciclagem...a fabricante X 

cobra muito da gente, porém não temos o treinamento. Eles passam recolhendo os 

pneus para realizar a reciclagem”. Já o entrevistado 5 falou sobre uma legislação de 

âmbito nacional responsável pela LR de pneus, porém confundiu as atribuições dos 

revendedores com as dos fabricantes e importadores. O entrevistado 9 revelou 

conhecer sobre as obrigações e diretrizes mas o seu entendimento era restrito a 

uma empresa que recolhe os pneus velhos da loja para serem reciclados na Bahia 

ou em São Paulo. O entrevistado 13, por sua vez, respondeu sobre o costume da 

loja entregar suas carcaças ao SLU. A entrevistada 16 respondeu: “Sei da obrigação 

de dar destinação adequada para os pneus velhos. A Fabricante Y conduz essas 

práticas, a revenda só acata”. 

As opiniões vagas, juntamente com respostas equivocadas dos entrevistados 

revelam uma insuficiência na divulgação de informações relacionadas à LR de 

pneus, ou seja, falhas na comunicação entre fabricantes/importadoras e 

revendedoras foram constatadas. O artigo 11 da Resolução CONAMA nº 416, em 

seu artigo IV, cita que os fabricantes e importadoras tem como objetivo desenvolver 

ações para a articulação dos diferentes agentes da cadeia de coleta e destinação 

adequada e segura de pneus inservíveis (BRASIL, 2009). Caso essa integração 

aconteça de fato, as informações sobre LR fluiriam melhor ao longo da cadeia, 
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fazendo com que os funcionários de revendedoras sirvam como canais de 

comunicação até a conscientização do consumidor final. 

A maioria revelou não saber a respeito quanto ao conhecimento sobre as 

conseqüências impostas aos causadores de danos ambientais. Doze pessoas não 

estavam inteiradas sobre a Lei de crimes ambientais e apenas seis delas admitiram 

estar informadas. Dessas seis, percebeu-se uma preocupação exclusiva com as 

ações judiciais que a empresa poderia ser alvo, e não necessariamente uma 

preocupação com o meio ambiente.  

Diante do obtido, percebe-se um ponto comum no discurso da maioria dos 

entrevistados: O caráter punitivo da legislação muitas vezes incita o cumprimento 

das obrigações legais por parte dos empresários, pelo fato de não precisarem arcar 

com possíveis prejuízos financeiros. Portanto, o propósito de formar cidadãos com 

consciência ambiental de âmbito local e global que Marchese, Konrad e Calderon 

(2011) ressaltam a importância, é visto como distante aos olhos do pesquisador, 

pois programas de educação ambiental ainda não são uma realidade implementada. 

A maioria dos participantes da entrevista semiestruturada a qual a presente 

pesquisa se propôs a fazer, não conhece o termo “responsabilidade compartilhada 

pelo ciclo de vida do produto”. Esta menor parte, capaz de comentar sobre o 

conceito, explicou sobre as atribuições de um ou outro ator da cadeia de LR. Por 

exemplo, o entrevistado 6 comentou sobre o dever do consumidor final ao relatar 

“Inclusive temos até uma declaração que o cliente precisa assinar quando vai levar o 

pneu, sendo ele o responsável. A gente coloca até a numeração do pneu”. 

Fica assim evidente que o conceito de “responsabilidade compartilhada” dos 

funcionários de revendedoras está limitado ao seu contato com o cliente, ao não 

enxergar as atribuições dos demais participantes. Conforme apresentado em 

Machado (2012), Guarnieri (2011) e Cerqueira-Streit (2015) este princípio é uma 

inovação trazida pela PNRS. Sendo assim, infere-se a respeito do caráter recente da 

lei, além da pouca divulgação dos termos nela contido, explicam o baixo 

conhecimento dos entrevistados. 

Com a sanção da Lei 12.305 no ano de 2010 ocorreram algumas mudanças 

perceptíveis nas práticas das revendedoras. Como foi anteriormente citado, quatro 
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pessoas tinham conhecimento sobre a PNRS. Destas, somente uma das 

interrogadas não conseguiu argumentar sobre alterações nos processos da 

empresa. A opinião dos outros três funcionários, conscientes da PNRS, será 

apresentada a seguir. 

O funcionário 7 relatou sobre a adaptação em um local da loja para separação dos 

resíduos sólidos (como panos e flanelas contaminadas com óleo, tinta ou graxa), e 

neste local, também reuniam os pneus velhos, os quais a revendedora não 

costumava ter uma preocupação com a destinação correta. O funcionário 12 disse: 

“A gente antes revendia os pneus velhos para borracheiros e o dinheiro dessa 

prática era depositado em uma conta da empresa. Em 2014, passamos a não 

vender, pois fizemos uma parceria com uma empresa responsável por coletar, 

transportar e destinar corretamente os pneus. Realmente houve uma mudança de 

comportamento na corporação”. E de acordo com o funcionário 9, a revendedora 

passou a centralizar todo o descarte de resíduos sólidos nas empresas 

credenciadas a Secretaria do Meio Ambiente do DF. 

As práticas gerenciais nas revendedoras de pneus precisavam de certa 

reestruturação após a sanção da legislação vigente. O artigo 31, inciso III da PNRS 

refere-se ao recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes após o uso, 

assim como sua subseqüente destinação final ambientalmente adequada (BRASIL, 

2010). É notável a mudança de comportamento nas organizações estudadas, 

principalmente pelo fato de passarem a se preocupar exatamente com o 

recolhimento e o descarte ecológico dos pneus. 

Ao questionar sobre as melhorias trazidas pela sanção da lei, os entrevistados que 

conheciam a PNRS relataram diferentes melhorias. O primeiro deles citou de forma 

ampla as melhorias oriundas da difusão das informações presentes na lei. Outro 

ponto positivo levantado, na opinião do entrevistado 7, foi a reestruturação do 

espaço físico da loja, conforme sua fala: “antes ficava cheio de pneus jogados, atraía 

sujeira, mosquito e rato. Agora não, os pneus ficam um tempo bem menor na loja, 

melhorou a higiene e saúde dos funcionários”. Já o entrevistado 12 revelou as 

melhorias no processo de LR e ainda deu uma sugestão: “Trouxe benefícios porque 

hoje eu realmente tenho a certeza de que o pneu está tendo o descarte correto. 
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Ainda penso que deveria ter uma melhoria no sentido de aumentar a fiscalização no 

varejo, assim como já é feito com a indústria”.  

É de se notar o alto peso da indústria de pneumáticos no processo atual de logística 

reversa deste produto. Para Floriani, Furlaneto e Sehrem (2016), mesmo sendo um 

processo complexo, a destinação adequada de pneus vem crescendo no Brasil por 

causa de fabricantes e recicladores. Sendo assim, constata-se que aconteceram 

melhorias na cadeia reversa de pneus inservíveis, mesmo que não tenham sido 

percebidas por todos os respondentes. 

Quanto ao controle exercido pelo IBAMA, seis entrevistados responderam 

afirmativamente sobre o fato da loja ter sido fiscalizada por este órgão. Um dos seis 

relatou a realização de auditoria cujo objetivo foi verificar a validade da certificação 

da empresa responsável pelo descarte e neste caso, houve conformidade. Nos 

demais casos, ou as empresas nunca receberam a visita dos fiscais, ou então foram 

visitadas por outros fiscalizadores como PROCON, INMETRO e CAESB. 

Dentre a pequena parcela dos respondentes conhecedores da PNRS (22%), todos 

afirmaram acreditar nos resultados econômicos, ambientais e sociais decorrentes de 

sua aplicação. Certos argumentos foram sobre a lei contribuir para a redução de 

problemas sanitários, além de controlar a geração e descarte de resíduos. O 

paradoxo existente é que a alta confiança na PNRS contrasta com a baixa 

perspectiva de ocorrer um aprimoramento na fiscalização e no cumprimento do 

sancionado. 

Desta forma foi detectado um distanciamento entre as idéias expostas na Lei 12.305 

e os esforços para colocá-las em prática. No artigo 6º da PNRS, um princípio que 

merece destaque é o da “visão sistêmica”, além da cooperação entre as diferentes 

esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos da sociedade 

(BRASIL, 2010). Em razão do exposto, torna-se primordial uma contribuição entre 

setor público, privado e coletividade para a obtenção de ganhos em questões 

ambientais, econômicas, sociais, bem como culturais, tecnológicas e de saúde 

pública. 

Certa homogeneidade aconteceu nos depoimentos a respeito da questão 2.10 (cujo 

questionário na íntegra pode ser visualizado no APÊNDICE A). Quando os 
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funcionários eram questionados se a destinação de pneus era adequada para o 

cumprimento das obrigações legais, as respostas foram bem parecidas. Segundo os 

profissionais, a destinação realizada pelo estabelecimento em que trabalham atende 

todas as exigências da legislação. Estes mesmos entrevistados, quando 

perguntados sobre o comportamento dos concorrentes tendiam a ter uma 

perspectiva negativa quanto as suas práticas. Observou-se uma crença de 

valorização nas práticas internas da empresa em que se trabalha, juntamente com 

certa desconfiança nos demais participantes responsáveis pelo ciclo reverso do 

produto. 

 

4.2 Gestão de Logística Reversa nas Revendedoras 

Aspectos de gestão também foram analisados no presente trabalho. No que 

concerne ao conhecimento dos entrevistados sobre logística reversa, metade das 

respostas foram positivas. O entrevistado 7 explicou LR da seguinte maneira: “A 

logística que todo mundo conhece é a chegada do produto na loja e a logística 

reversa significa a volta de um produto com defeito para a fábrica”. Já o entrevistado 

9 disse: “Logística reversa é repensar a forma inversa na qual o produto chega ao 

consumidor final, ou seja, analisar o processo através do produto que volta ao 

fabricante”. Complementando, o entrevistado 12 falou: “No geral, significa pegar o 

produto comprado e após sua utilização dar uma destinação correta para ele”. 

Constata-se um conhecimento diminuto dos funcionários sobre o tema, apesar do 

discurso abordar práticas concernentes a cadeia reversa de pneus. De acordo com o 

exposto no referencial teórico do presente trabalho, Leite (2003) considera LR o 

conjunto de informações da área logística da empresa, responsável pelo retorno de 

bens de pós venda e pós consumo, LR esta que foi percebida no discurso durante 

as entrevistas realizadas. Afinal, nas respostas obtidas, o conteúdo da fala é voltado 

principalmente para a saída do pneu da loja, voltando este para o fabricante para 

que seja realizado o descarte adequado.  

Todas as pessoas afirmaram acreditar que seus fornecedores/distribuidores sabem 

o que é logística reversa. Isso acontece muito pelo fato de a legislação exigir da 

indústria de pneumáticos o descarte adequado desse tipo de produto. Em virtude 
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das informações serem repassadas da fábrica para as revendedoras, a presente 

pesquisa confirmou que os fabricantes conhecem o termo mesmo que não 

repassem a todos os funcionários.   

Segundo relatos da amostra pesquisada, certos clientes ainda pedem para ficar com 

o pneu velho, quando este é trocado por um novo. Em uma escala de 0 a 10, 

verificou-se que na média três pessoas (30%) assinam o termo de responsabilidade 

(presente no Anexo I), pedem pra ficar com o produto e retornam para suas casas 

cientes de que possuem a obrigação de cuidar da destinação adequada dos pneus. 

Pelo o que disseram os entrevistados, é comum a revenda em mercados paralelos 

tanto na zona urbana quanto rural. 

Os números levantados evidenciam a falta de informação dos clientes das 

revendedoras sobre os programas de Logística Reversa que a empresa atua, o que 

tende a acarretar em um descarte inadequado por parte do consumidor final. Este 

fato demonstra a ineficiência das revendedoras ainda na primeira etapa de LR 

(coleta), pois segundo Deliberato (2002) a primeira atribuição das revendedoras é 

educar e incentivar o cliente a deixar os pneus de forma espontânea na loja onde a 

troca foi realizada. Sendo assim, a realidade, mais uma vez, é contrastada com a 

literatura e se mostra divergente.  

Sobre o conhecimento dos entrevistados a respeito dos pontos de coleta, a maioria 

não soube responder qual é a localização dos ecopontos. Somente três 

entrevistados (16,6%) mostraram conhecimento: o primeiro afirma que os pneus são 

enviados para as cidades do entorno “Sobradinho”, o segundo para “Valparaíso de 

Goiás” enquanto o terceiro entrevistado alerta que os pneus são enviados para o 

Lixão da Estrutural. É relevante o número de entrevistados que desconhecem o 

destino dos pneus após saírem da loja e reitera-se a necessidade de programas 

educacionais para os funcionários. 

Deste modo, o pesquisador é levado a inferir que uma parte dos entrevistados omite 

a realidade. De acordo com o relato do Entrevistado Y, existe a prática de revenda 

para borracheiros e também há destinação inadequada por parte da loja. Entretanto, 

como esta é uma prática ilegal, os funcionários não relatam (em sua maioria), nem 

mesmo ao pesquisador. A fala do Entrevistado Z colabora com essa hipótese: 
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“Nosso caminhão coleta e leva direto para o lixão, lá tem um local especial onde 

enterram porque aqui em Brasília não tem nenhum lugar que faz reciclagem”.    

No que diz respeito ao número de pneus enviados aos Ecopontos, metade dos 

entrevistados não soube responder. Realizando um cálculo a partir das respostas 

dos funcionários cientes sobre esta questão, verificou-se uma média de 250 pneus 

enviados por mês aos pontos de coleta, por cada revendedora. 

Dez entrevistados (55%) do público alvo afirmaram receber auxílio dos fornecedores 

para destinar corretamente os pneus. As respostas negativas foram justificadas pelo 

fato de todo o processo de transporte e armazenamento de pneus velhos serem 

feitos exclusivamente pela revendedora.  

Dois entrevistados, o que representa 11% da amostra, falaram sobre a realização de 

um treinamento com os funcionários visando o descarte ecologicamente adequado 

dos pneus. Outra medida imposta pelos fabricantes com o intuito de incentivar o 

cliente a deixar os pneus usados na loja, além do treinamento para os funcionários, 

foi a concessão de descontos na compra dos novos. Entre os incentivos, um deles 

ainda citou a realização de um contrato direto entre a indústria e empresa 

especializada capaz de garantir o correto descarte dos resíduos.  

Assim, percebeu-se uma limitação no entendimento do processo de logística reversa 

por parte dos que responderam negativamente sobre o auxílio das fornecedoras. 

Como é demonstrado pelos números elevados de pneus produzidos e vendidos no 

Brasil em 2016 (ANIP, 2017) – apresentado no referencial teórico, as fabricantes 

precisam repassar certas informações para as revendedoras de seus produtos, para 

o bom funcionamento da cadeia reversa. A participação delas nas práticas das 

revendedoras pode não ser direta, mas de alguma maneira ela participa do processo 

pelo fato de orientar e treinar os funcionários, mesmo sendo de uma forma restrita. 

Houve unanimidade com relação a outra pergunta do questionário. Todos os 

entrevistados responderam não receber nenhum tipo de auxílio do Governo de 

Brasília para destinarem corretamente os pneus. O entrevistado K ainda 

complementou: “a única ajuda do Governo nesse processo é o local para disposição 

desse material – o lixão”. 
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Uma das explicações para esta ausência do governo no processo de logística 

reversa pode ser a responsabilidade direta da indústria de pneumáticos pela 

destinação adequada destes produtos. No entanto cabe ressaltar mais uma vez o 

princípio da responsabilidade compartilhada, onde os agentes públicos possuem um 

papel fundamental no processo. Um dos instrumentos da Política Distrital de 

Resíduos Sólidos é exatamente o sistema de informações de resíduos sólidos no 

DF.  Ao funcionar corretamente, este sistema realizaria o compartilhamento de 

dados, como quantidade e localização dos pneus, o que acarretaria em uma maior 

segurança tanto para as pessoas físicas quanto jurídicas. 

Os pneus velhos deixados na loja pelo cliente são armazenados em depósitos na 

própria loja. Estes possuem tamanhos variados, de acordo com a demanda pelos 

produtos e o espaço físico do estabelecimento. Em todas as lojas pesquisadas, um 

caminhão da própria loja, ou de empresa terceirizada, passa de uma a duas vezes 

no mês para recolher estes resíduos e transportá-los para os pontos de coleta. De 

lá, é decidido se os pneus podem ser reaproveitados ou reciclados. As empresas 

envolvidas neste processo são as revendedoras, as fabricantes, e uma loja revelou 

possuir contrato com empresa específica responsável pela destinação. 

Esse fluxo revelado pelo público alvo vai ao encontro com a Figura 1 – cadeia de 

suprimentos e de logística reversa (GUARNIERI, 2011), apresentado no referencial 

teórico. Os resíduos após serem utilizados pelo consumidor final passam pelo 

processo de coleta seletiva e vão para as cooperativas – no caso específico dos 

pneus, estes são separados nas revendedoras e levados para os pontos de coleta, e 

os sucateiros (no caso dos pneus a Reciclanip), levam os produtos para serem 

reciclados.  

Sobre a destinação final dos pneus depois que estes saem da loja, as respostas 

foram amplas. Alguns relataram sobre o possível poder de decisão do SLU sobre a 

forma como o pneu poderia ser destinado. Outros, por sua vez citaram a reciclagem 

e seu reaproveitamento como asfalto-borracha e tapete de veículos. 

Mesmo sem possuir um conhecimento vasto sobre a destinação final dos pneus, as 

respostas sintetizaram basicamente o que ocorre com estes resíduos. De acordo 

com Gardin, Figueiró e Nascimento (2010) as alternativas mais comuns na 
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destinação adequada de pneus inservíveis são a reciclagem, a utilização na 

pavimentação asfáltica e utilização como combustível em indústrias cimenteiras. 

Uma maior divulgação por parte da fábrica sobre a forma como esses pneus 

retornam à cadeia de valor, possivelmente minimizaria o desconhecimento dos 

profissionais a respeito da prática de logística reversa. 

Seis pessoas disseram que o processo de logística reversa não traz nenhuma 

vantagem à sua empresa com relação ao concorrente. Um funcionário afirmou não 

saber mensurar se esse processo era vantajoso. O restante dos entrevistados 

afirmou ser positiva essa prática para a corporação, conforme representa o Gráfico 

1: 

 
 

Gráfico 1: Opinião dos entrevistados se a LR traz vantagens à empresa 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
O meio ambiente foi bastante citado em todas as explicações. O entrevistado 1  

afirmou: “A empresa Y tem a preocupação com a preservação do meio ambiente, 

além de dar retorno ao cliente sobre a destinação”. O entrevistado 12 falou: “Traz 

vantagem porque cerca de 10% dos clientes perguntam o que eu faço com o pneu 

velho deixado na loja. Quando eu mostro todo o processo, eles ficam mais 

tranquilos. Para alguns clientes é um diferencial. A preocupação com o meio 

ambiente hoje em dia é muito maior do que era há dez anos”.  

É notável nos relatos a preocupação dos clientes a respeito do impacto da 

destinação de resíduos na natureza e também a alteração no paradigma da relação 



62 

 

 

dos empresários com o público. De acordo com Costa e Valle (2006), um dos 

ganhos indiretos da implementação da LR é a melhoria na relação 

fornecedor/cliente. Os clientes com maior educação e consciência ambiental 

provavelmente voltarão a utilizar os produtos e serviços de estabelecimentos mais 

engajados e confiáveis quanto às suas práticas. 

Com relação às vantagens financeiras, apenas dois entrevistados revelaram ser 

vantajoso para a empresa realizar o processo de logística reversa, pois afirmaram 

que os pneus eram revendidos para a empresa responsável pelo transporte até o 

ponto de coleta. Ainda sobre a questão financeira, os demais disseram ser 

desvantajoso por gerar custos a organização. Nenhuma das pessoas ao serem 

questionadas soube quantificar o valor gasto pela empresa devido a este processo. 

Quanto ao público alvo responder que o processo de logística reversa não traz 

vantagem financeira para empresa, nota-se uma percepção imediatista para a 

obtenção de ganhos. Conforme foi ressaltado por Guarnieri (2011) o investimento 

inicial em logística reversa apresenta um retorno financeiro a longo prazo e 

necessita de planejamento com equipes e parceiros envolvidos no processo. Até 

mesmo a volta do cliente mais consciente para a loja é uma forma de comprovar que 

práticas sustentáveis trazem benefícios financeiros para os agentes da cadeia.  

Com relação à imagem da empresa no mercado, todos os entrevistados viram na 

prática da logística reversa um ponto positivo, uma vez que nota-se uma mudança 

de comportamento por parte dos consumidores. Estes procuram cada vez mais se 

informar a respeito do que é feito com o produto deixado na loja e valorizam aqueles 

que não agridem o meio ambiente. 

Fica claro o fortalecimento da imagem no mercado de empresas seguidoras de 

padrões de qualidade ambiental e que apresentam responsabilidade socioambiental. 

Com relações colaborativas entre organização e cliente, tende a ocorrer a 

fidelização deste último, além de aproximar a área logística com o marketing (ROSA 

e MAAHS, 2016). Mesmo não apresentando tantos ganhos financeiros visíveis, os 

respondentes afirmaram que o processo traz vantagens quanto à imagem. Percebe-

se uma incoerência nos relatos, uma vez que a imagem perante o público interfere 

diretamente nos ganhos financeiros de qualquer organização. 
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Um único participante do estudo conhecia a Reciclanip. De acordo com o 

entrevistado 13 a Reciclanip é: “A empresa de reciclagem da Agência Nacional da 

Indústria de Pneumáticos (ANIP). É ela que define quantos pneus você tem que tirar 

do mercado e parece que o índice é alto”. Embora este participante saiba o que é a 

Reciclanip, ele cometeu um equívoco com a Resolução CONAMA que estabelece a 

relação de pneus fabricados e destinados corretamente pela indústria. 

A Reciclanip realiza a coleta e destinação adequada de pneus inservíveis no país, 

por meio de parcerias entre os diversos agentes participantes do ciclo de vida do 

produto (RECICLANIP, 2017). Conquanto possua uma participação fundamental no 

processo de LR de pneus, a quase totalidade dos funcionários das revendedoras 

não conhecia a entidade (83%). Provavelmente isso ocorra pelo fato de 

desconhecerem o ciclo completo do produto, após este sair da loja. 

No que concerne à quantidade de pneus coletados na loja para destinação, todos os 

entrevistados disseram haver um controle sobre a quantidade deixada na loja pelos 

clientes e o quanto é entregue para a destinação. Similarmente todos os 

estabelecimentos possuem um local de armazenamento para esse produto. A maior 

loja pesquisada possui um depósito para armazenar 1200 pneus novos e 200 pneus 

usados. Em contrapartida, a revendedora pesquisada que possui o menor local de 

armazenagem de pneus usados tem capacidade para guardar tão somente 20 

pneus usados. A lista das revendedoras e suas respectivas capacidades de 

armazenamento pode ser verificada na Tabela 4 a seguir: 
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Tabela 4: Capacidade de armazenamento de pneus usados por revendedora 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Na maioria dos casos (77%), os resíduos são transportados para os pontos de 

coleta por um caminhão da própria revendedora. Em poucos estabelecimentos 

(23%) foi constatada a terceirização deste serviço. Geralmente o caminhão passa 

recolhendo os pneus duas vezes ao mês, no entanto houve uma exceção. O 

entrevistado Y disse que a empresa responsável pelo descarte passa uma vez ao 

mês na loja porque além de Brasília, o mesmo caminhão também faz o recolhimento 

de resíduos em outras cidades como Goiás, São Paulo e Minas Gerais 

Foi constatada a realização de programa de educação ambiental em apenas uma 

empresa e este foi relatado da seguinte maneira: “nós temos um jornal que é 

encaminhado semanalmente para os funcionários e os temas são sempre 

relacionados ao meio ambiente”. 

Os artigos 41 a 47 da Lei 5.418 tratam sobre educação ambiental (DF, 2014) – 

visível no referencial teórico. É evidenciada a importância da realização de 

programas contínuos de capacitação, tanto de profissionais que realizam atividades 

com impacto potencial ao meio ambiente, quanto do público em geral. Faz-se 
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necessário um maior interesse por parte dos empresários para educar e capacitar 

seus funcionários a agirem de uma forma mais equilibrada para a coletividade. 

Inesperadamente, três pessoas afirmaram não ter nenhum tipo de dificuldade em 

realizar o processo de logística reversa (16,6%). De forma mais coerente, a maioria 

(83,3%) relatou diversos aspectos que trazem desafios às revendedoras. A Tabela 5 

traz um comparativo das dificuldades indicadas pela literatura e levantadas na fala 

dos entrevistados:  

 Entrevistados 
Ávila e Griebeler 

(2013) 

Rosa e Maahs 

(2016) 

1 Perda de espaço físico x 

2 Conscientização do cliente x 

3 Escassez de tempo x 

4 
Mudança de comportamento 

dos profissionais 
 

5 Aumento dos custos  

 
Tabela 5: Comparação das dificuldades percebidas nas entrevistas x literatura 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Por fim, segundo o relato dos entrevistados, o principal motivo das revendedoras de 

pneus aplicarem a logística reversa é a preservação do meio ambiente. Onze 

pessoas disseram ter a responsabilidade ambiental como maior motivador. No 

entanto outros aspectos também foram levantados. Um dos funcionários admitiu ter 

um retorno financeiro, a partir do momento em que vende esses pneus velhos para a 

empresa responsável pela reciclagem. Outros motivos também foram citados, porém 

de uma maneira menos freqüente, entre eles: atender as normas dos agentes 

fiscalizadores, valorização da imagem da empresa e diminuir a concorrência com as 

borracharias, por ter política comercial de vendas mais séria. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo dos tempos o problema da poluição determinou uma mudança de 

comportamento entre a relação do homem com a natureza, sendo necessário o 

estabelecimento de legislações, nacionais e regionais para controlar o que vinha 

sendo produzido e descartado no meio ambiente. No presente trabalho foram 

relacionados os assuntos gestão ambiental e pneus inservíveis, a partir do momento 

em que estes resíduos não são biodegradáveis e o seu descarte inadequado traz 

diversos danos para a saúde pública. 

No ano de 2010, através da Lei 12.305 foi instituída a PNRS e dispõe sobre 

princípios, objetivos, instrumentos além de dar diretrizes a respeito do tratamento e 

disposição final de resíduos sólidos. Um dos resíduos tratados na lei são os pneus, 

os quais possuem um sistema de logística reversa independente. O objetivo geral 

desta pesquisa foi identificar, através de entrevistas semiestruturadas e análises 

documentais, o cumprimento das exigências da PNRS por parte das revendedoras 

autorizadas de pneus da região administrativa do Plano Piloto (Brasília). Os 

resultados demonstram o cumprimento das exigências da legislação pelos 

estabelecimentos, porém foi constatado um desconhecimento quase completo dos 

profissionais sobre o disposto na lei.  

Conforme discutido ao longo do trabalho, as revendedoras de pneus possuem um 

papel fundamental nos processos de logística reversa porque entram em contato 

direto com os clientes. Quando mal informados, estes clientes levam os pneus 

velhos para casa, ao invés de deixá-los na loja para serem descartados 

corretamente. Além disso, foi debatido o fato das revendedoras possuírem uma 

posição de destaque no mercado, o que aumenta sua responsabilidade sobre o 

destino do produto comercializado.  

Em decorrência da pouca literatura encontrada sobre logística reversa de pneus nas 

revendedoras, a realização da presente pesquisa pode ser considerada como 

importante. Ao evidenciar as práticas de coleta e destinação de pneus e o 

cumprimento das obrigações legais por parte destes estabelecimentos, justifica-se a 

relevância da pesquisa realizada. Embora os profissionais relatem uma preocupação 

com a destinação correta dos pneus, notou-se um desconhecimento generalizado 
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quanto aos pontos de coleta, ou seja, poucos sabem informar sobre o caminho 

percorrido pelos resíduos, após saírem da loja.  

Talvez uma das maiores constatações do trabalho tenha sido identificar uma 

discrepância entre os números apresentados sobre destinação adequada de pneus 

no país e o discurso dos entrevistados, que atuam diretamente e diariamente no 

setor.  Afinal, a cadeia de logística reversa de pneus inservíveis no Brasil é 

apresentada pelas instituições e empresas do setor com alto índice de eficácia 

enquanto a fala dos funcionários/proprietários das revendedoras alerta para o 

descuido com as práticas de descarte ambientalmente adequadas. 

Para a realização da pesquisa o autor referenciou-se teoricamente nos seguintes 

temas: resíduos sólidos, evolução das resoluções CONAMA, Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), Política Distrital de Resíduos Sólidos (PDRS), Logística 

Reversa, Logística Reversa de Pós Venda e Pós Consumo além das vantagens e 

desafios da Logística Reversa. A revisão bibliográfica foi escrita com base em livros, 

artigos acadêmicos, dissertações, teses, documentos de organizações envolvidas 

com a temática, entre outras fontes científicas confiáveis. Este referencial 

possibilitou a confrontação da teoria com a prática, já que no processo de coleta de 

dados foram realizadas visitas in loco. Como resultado do processo de coleta de 

dados foi gerado 255 minutos de gravação em áudio que posteriormente foram 

transcritos e contrastados com a literatura pesquisada anteriormente.  

Os resultados encontrados nesta pesquisa são limitados. Afinal, focou-se 

unicamente à realidade das revendedoras autorizadas de pneus, não abrangendo, 

por exemplo, as indústrias, empresas recicladoras, distribuidoras, transportadoras, 

consumidores e agentes públicos de limpeza. A coleta e análise de dados ocorreram 

através de observação direta e entrevistas com os níveis estratégicos e táticos dos 

estabelecimentos analisados.  

A finalidade deste trabalho não foi generalizar os resultados encontrados para outras 

lojas de revenda, e sim adquirir um conhecimento mais amplo a respeito das 

práticas gerenciais nas empresas estudadas. Por isto, o presente trabalho é limitado 

bem como seus resultados não podem ser abrangidos para outros setores ou outras 

localidades. Diante das limitações relatadas, fica a sugestão de realizar estudos 
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futuros com mais participantes da cadeia. O comportamento pró ambiental também 

pode ser alterado de acordo com a região de onde a pesquisa foi aplicada, portanto, 

são sugeridos que estudos futuros investiguem outras regiões do país Estes 

trabalhos poderiam dedicar-se a investigação in loco de outras áreas, após os pneus 

deixarem as lojas.  

Com relação ao panorama dos pneus inservíveis no Brasil, a forma mais comum de 

destinação para estes resíduos é como combustível alternativo para indústria de 

cimento. O custo de transportes dos resíduos é muito elevado devido a problemas 

estruturais e governamentais. Os custos operacionais de destinação de pneus 

inservíveis são divididos entre fabricantes e importadoras, porém há uma 

insatisfação dos fabricantes sobre estas últimas, já que algumas importadoras não 

cumprem com suas obrigações legais. O compartilhamento do custo desse processo 

entre os diversos agentes do ciclo de vida dos pneus poderia ser uma solução para 

diminuir o passivo ambiental. 

O processo de logística reversa de pneus inservíveis é iniciado nas revendedoras, a 

partir do momento em que o cliente deixa o pneu velho na loja, ao realizar a compra 

de um novo. Na maioria dos casos estudados, existe um registro de quantos pneus 

velhos são coletados e destinados. Esses resíduos são armazenados em depósitos, 

com capacidades variáveis. O transporte dos pneus velhos para os pontos de coleta 

geralmente é realizado por um caminhão da própria empresa, que faz o recolhimento 

do material, normalmente, duas vezes ao mês.  

Conclui-se que os 18 entrevistados representantes das revendedoras analisadas 

possuem um conhecimento muito limitado sobre “logística reversa” e “PNRS”. A 

respeito do conceito de logística reversa, a maioria das respostas estava relacionada 

exclusivamente à destinação adequada dos pneus. O desconhecimento se mostra 

mais explícito quando o assunto era relacionado à Lei 12.305/10. Apenas um dos 

entrevistados revelou ter lido a legislação, demonstrando um desinteresse 

generalizado pelo conteúdo, talvez em decorrência do pouco estímulo recebido por 

parte dos agentes responsáveis pelas práticas de LR – as fabricantes de pneus.  

Apesar de possuírem um conhecimento insuficiente sobre a PNRS, fica claro o 

cumprimento das exigências desta legislação por parte das revendedoras 
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estudadas. Isso é justificável em parte pela responsabilidade direta imposta pela 

Resolução CONAMA nº 416, à indústria de pneus novos no que tange as práticas de 

logística reversa para este produto. Os comerciantes muitas vezes se preocupam 

com as práticas corretas de coleta e descarte, em decorrência das imposições feitas 

pela indústria e também para não sofrer sanções dos agentes públicos devido ao 

não cumprimento das obrigações. 

Embora os resultados com as revendedoras tenham demonstrado falhas na cadeia 

reversa de pneus, é perceptível o avanço nos últimos anos das práticas de descarte 

ecologicamente correto deste tipo de resíduo. Alguns fatores que podem auxiliar no 

aperfeiçoamento de todo o ciclo reverso, seriam uma maior fiscalização dos agentes 

públicos sobre comerciantes e consumidores, além de maior divulgação de 

campanhas e programas educacionais para elevar a conscientização da sociedade a 

respeito de temas como gestão ambiental e sustentabilidade.  
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APÊNDICE 

Roteiro de Entrevista Semiestruturada 

Pesquisa: Análise das revendedoras autorizadas de pneus do Plano Piloto: 
Cumprimento das exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
Pesquisador: Fernando Barros Sá 
Orientador: Jorge Alfredo Cerqueira Streit 
Revendedora: 
Entrevistado: 
Cargo: 
Sexo: 
Idade: 
Tempo no cargo: 
 
 

Parte I – Apresentação 

1. Explicar sobre os objetivos da pesquisa 

Parte II – Legislação (Conhecimento e Cumprimento) 

2.1 Você sabe o que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10)? Se 
sim, onde ouviu falar? Já leu a Lei?   

2.2 Você sabe o que é a Política Distrital de Resíduos Sólidos (Lei 5.418/14)? Se 
sim, onde ouviu falar? Já leu a Lei? 

2.3 Está ciente das obrigações e diretrizes relacionadas a logística reversa de 
pneus? Se sim, quais são? 

2.4  Tem conhecimento sobre as conseqüências impostas aos causadores de danos 
ambientais (Lei 9.605/98)? 

2.5 Tem conhecimento sobre o princípio da responsabilidade compartilhada? Se sim, 
comente sobre. 

2.6 O que mudou nas práticas da empresa após a sanção da lei em 2010? 

2.7 Na sua opinião quais melhorias a Lei 12.305/10 trouxe para a cadeia reversa de 
pneus inservíveis? 

2.8 O órgão fiscalizador (IBAMA) exerce algum tipo de controle?Se sim, qual? Já 
houve auditoria ou fiscalização in loco?  

2.9 Acredita nos resultados econômicos, ambientais e sociais decorrentes dessa 
legislação? 

2.10 Na sua opinião, a destinação de pneus está sendo adequada para o 
cumprimento das obrigações legais? 
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Parte III – Logística Reversa (Aspectos de Gestão)  

 

3.1 Você sabe o que é Logística Reversa? Se sim, explique.  

3.2 Você acredita que seus fornecedores/distribuidores sabem o que é Logística 
Reversa? 

3.3 Em uma escala de 0 a 10, quantos clientes realizam a troca e ainda pedem para 
ficar com o pneu velho? 

3.4 Tem conhecimento sobre os pontos de coleta? Se sim, Onde ficam? Você sabe a 
quantidade de pneus que são enviados aos Ecopontos? 

3.5 Os fornecedores dão auxílio para vocês destinarem corretamente os pneus? Se 
sim, de que tipo?  

3.6 O Governo de Brasília dá auxílio para vocês destinarem corretamente os pneus? 
Se sim, de que tipo?  

3.7 Descreva o fluxo do pneu a partir do momento em que é deixado na loja? 

3.8 Quais os agentes (empresas) envolvidos neste processo? 

3.9 Qual é a destinação final depois que o pneu sai da loja? Exemplos: Cimenteiras? 
Reciclagem? Material para asfalto? 

3.10 Você acredita que o processo de LR traz vantagem competitiva à sua empresa 
com relação ao seu concorrente? 

3.11 Sabe responder se o processo de Logística Reversa é financeiramente 
vantajoso para a empresa? 

3.12 Você sabe delimitar o quanto é gasto pela organização devido ao processo de 
LR de pneus? 

3.13 E com relação a sua imagem no mercado, você acha que o processo de LR 
influencia? Se sim, como? 

3.14 Conhece a Reciclanip? Sabe qual é sua função? 

3.15 Como funciona o controle? Há algum registro de quantos pneus são coletados 
na loja para destinação? 

3.16 Existe um local de armazenamento para reunir estes pneus? Se sim, qual a 
capacidade?  

3.17 E o transporte de resíduos até o Ecoponto? Quem realiza? Com que 
freqüência? 

3.18 Sua empresa possui algum programa de Educação Ambiental? 

3.19 Qual a maior dificuldade da empresa para realizar este processo? 

3.20 Diante de todo o exposto, qual o principal motivo da sua revendedora de pneus 
aplicar a Logística Reversa? 
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ANEXO A – Termo de Responsabilidade de Destinação de Pneus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 

 

 

ANEXO B – Fotos das visitas in loco 
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